
 "گم

 زوج وند

 ی ان اب... ده ۲

4 

 دات کی یک ۳



 ته

 لا ود د

 ميايف ت و رم ۹هسهل رهن



 نارهت رتأت رد مای
 ات ی اچ ۱ ۸ بش هبنشد اه

 لب قم هک یادم او

 ترضح ابلع و نیک ی تا نا رپت

 و لاجد زا ی ردذگ هدعو ی

 اب نان همان وب اوج فیوا ۱
 لو كبذر ؟ زاغآآ ها و رتک, اتم ۱

 ناب ۱۷9۲ ی دله طموت زار بو

 جا ی ۱
 4 * رطا

 هدش هصس الخ همانش, ابن ناب اب رو ۹ ۱

 ناشی ره سد (لوسوس دوم ۱

 زر روم هه دم | هنحص یو ر انآ رهن ۳(

 ت رضحایلع ۳ هناک ولم ۳

 ول
 دب د رگ ۱۱و هکر

 و لاجد یارب یهو طی

 . د وب نامو ۲۵۰و. فن زایف

 دی اوهنا رهث رت ان یابل وا 0 ۱

 صایمتخاناک دز هل زلز مفلب به ۳۹

 ۰ دوشیم 3

 هلا و رتک د نی هلصا و ربخ یبط

 تكنشومه رتکد و نا رهت رت ریدر ۱

 4-تف رگ تروص یئارک اذم یسراک ۱

 لوسوسروسف رب سیب یودذا هکت سا

 .د ود هیهث ,یلین ۱

 که دشلصاح قفاوت ایوک

 ملی یلادرگ زاک تّمص یصواک رتکد ۱

 ملیف وهدومن لبقتاد لوصوسووسفرپ

 هدنبآ درد هک یلویدوتسا رددوک ذم ۱

 هیهت درک د هاوخ سیسأت نارهترتآن
 .دیال

 یس واک نگو ورود هتفک

 ردلوس وسد وسف رپ ملیف امت اذاسپ
 رکی ض را رهن رثآنویدوتسا

 و تنم 1 1

 ناشی رنه و نانک راک تمیز
 ما هج رذ ینیشل بش م 7

 مایف شب امن تبسانمپ زار
 نانک راک و ناکشیپرنه و شیپ هتله هیشهس و ام

 ۱۷۹ هایم م نایاثآ
 کیو و دع و قوئو بردم اس زا

 هر

 ۳ او ردق هلیس وئیدب ملیا نادنم رنه زا و

 تسا هدش

 مسلیف ناگشیپ رنهو نانک داک
 ۳ هبنشحنب زور منهج رد ینیشن به
 .دنتشک اب نا رهش هتشذگ

 ملیف ری ژ آ هراب رد
 ینشج سلجم ید متسیب هعیچ

 تبصاشب ملیفریژآ یویدوتسادد
 روکذ میوپدوتسا سیصات هام نیمشش
 -رثه زایاهدع نآ دد هک دوب اب رپ

 هسانذور و نادنمررثه و ناکشیپ
 ءدشتوعدماش فرص یارب ناداگن
 رصتخ«تان ایب اب سلجم ادتب |.دن دوب
 زاغ]ویدوتسا ناکدننادرک ذا یکی
 تفایضنیا بشزا یصایاتو دیدرک
 ینیشا بشتدع لالخ رد .تشادهمادا

 و ءژوربوبدوتسا یوکنخس هلیسو
 مالطاب ملبف ریژ [ هدنبآ یاههمات رب

 .دش هدناحر نب وهدم

 ژالب و دمی د رک عالطا بسک ًانمض
 قاعتمیکن دمامت (یشع راطال) مایف
 ربژآ ویدوتسا رد ژ ور نل و»یامنیسب

 یا رب رگیاد هاکیاتو ع ور ملف

 اب مایف نیا دوشم رشاح شی امل

 هک شابس اینددودزور داتشه ملیف
 ین ایمک یاههدر و آ رف نی رشیل اعذ| یکپ

 دشابیع ناتسلگنا ثاناروترآ

 دعشم رد تیلاعف
 دیشم ددان ران دد اریغا

 یاه تیلاعف (نارهترناتب هتساو)

 اق] ت تپه هک لدر وشیم مشحس ینی ول

 ارچا هلحرمب یتوکلع یونابو
 .تسا هدمآ رو

 [ریخادهشمذا هلعا وهربخ قبل

 (تمهت)هجوت بلاجسیپ دوب زم رت ات
 ریغ لابقتسااب و هدرب نر یورب ار

 و رب هدناتس رهش نآ یلاها ه رظنتم
 .تسا هدش

 مانث ثیقنوم اب هک سیپ نیا
 دداک تک رش ابو هتفر هتح یور

 زادنت رابع هکر دان رت ات ناکشد رثه

 یتزکلمنب و رب و اب« یتوکلع یات ۲
 یاهزاشدمحارو یربایص ی ویامه

 .دوشیه هداد شامل

 ً ویدوتسا یسیحأت

 هتشذگ هتفه رد هکب روطن اه

 لوف#+«یعیف ر زب زع میدناسر ع العاب

 وضو رک فور شب رهن کر ش

 نایتسلاگ رو راب
 یداکمهاب

 ۱۳۳۹ ید۳۴هبشکی ۴۴ نا

 لول راساب یره>حو-ه نانایخ ه راذالحم

 لای ۵۰۰ هنایلاس گلا رتشا - لایر۰ هرامشکت
 _اهیندنا وخ یراسروا رگ -۳۵۰۱۵یفلل

 ۶ هدنبآ درو ۱۳ مدعی ۳

۲ ۳ 
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 وبدوتسانا ون تست هک تشاد مالعا

 اناپدددار رو ذه ملیف (ملیت هدان)
 مابتا۱ سب و تخاس هیت مایف

 ولناوف ندودیرف تک رش اب ملیف
 اوج تدوصب ار دوخ مس
 . درگ دنفاوش سیسات

 هه ) ملبن یاههتسص نیبآ وا
 قب ور زا ] هتشذگ هتفه رد( می راهانک

 وگبد هاف زاهج لقادحات تسیاسیعو

 . .دباپ هعناخ ملیف هیپتدوما

 واقنا نض یعیفرزب زع نوچ
 تساءوومن دهم ملیف ان ایداب دادرا رق

 هاجنبدونز واست ملیق هبهت رکا هک

 ویدونساب یدق هبرج ناموترازه
 (:لابقاابس اغاب )دزادرب ملیقاناید

 وق ملیق ل یشیامن

 تبسم هسوم را نم
 هامید ۲۳ ادرت هبنشودز وز نا ربا

 اشیس نآ دد سناکی وتبلاجملیف
 . بش یسپ نا دنمقالع یا رب همج رت نودب
 دوشم هدراذک شی امت

 ۱ یک انس ای
  .لباق و دفع تاعادقازا دهشباب

 ع ووریم راشناربا امنیسرادقت
 ی می وا ودیما
 اهامنیسنیازایسب و هدنامیفاب

 4  نیدب سناکتب اد هوخ يلاجیاه
 ۱ ۰ هروآ رد شیامتب قب رط

 سس نی

 7 ۱ ۳ یاد مت و یل داچ
 و تو زا و

 ِ_ٍِ ۳ دش دهاوخحانتفا یدو زب
 هک سا یک ادحهدشن دیک ات ربخ

 هی رتههسزا امنیسنباحاتتفا یا رب

 تبوب رب-نیلب اچ یل داج امنیس و وهشم

 ۳ :ترعداتسدوب اتاسور - ووراب

 ِ نآ رهتب مدنی آ راپب لصف ردات هدمآ

 و !راپ اتم جاحاازودردو درا و
 ین پ : هچ رگ دنشاب هتشادر وضص»

 1 2 ی توکصر وک دم یامنیس

 ۳29 ددروما رد اب وکیل و

۴۳ 

۳ ۳۳«ً 

 ۳ 0 ,تساماحت فرش

 الو نلوم امنیس,نییام هتشذگ هتفه

 یا رب ید زا ق (مادالد تک رش)و
 1 ۱ ۱9 ۳ 

 ۳ سا 9, نیو "و رتمیتاپیکی اهملیف شیاب
 ًاث رشاح لاحرد هکر بام

 ایم(! ال :سیساتف | دی دج تک رشاب

 تف ! زا ۱
 ات



 ۱۵۵۷ هدبزک رب یاهملیف
 هرامش نیتسخن رد میان هلحم

 لاس یاهملیف نیرتپب ۱۹۵ ۸لاس
 هدومن یف رعمو باغتنا ]ار ۱ ۷

 هلچم دعتتم ار رب ز ملیف ٩ .تسا

 ۱۹۵ ۷هدی زگ رب یاهملیفنا وب می ات
 . تساهد رسان

 درم ۱۲ -یگدنذزاراشرم
 ب تقف وه شوخ یوب - هرس ۳۹

 كرزب تبیصم رهظز ادس ددیشه

 یابنهار- نارتخد ب هما وب یزاپ

 یئاوک دود زارفرب یلب - راختفا
 . یفرعم بیت رث هک دن امن هتفگ ان

 ندمآ دد شیامنب خیرات یور زا

 _ ریز ملیف هس نمضردو تسااهملیف

 یجداخ یاهملیف نی رتپب ناونس زی ۰
 : دن | هدش یف رم 7۹

 - ناطیشلارنز - لیان یالط

 نبی

 یلاعقوفام ملیفكي
 «یلاوک دود زا رف رب یلیو ملیف یا
 كرزب ناد رگ راک نیل دیوید رث 5

 مایلی وكارتشاب و ناتلکنا ی بس ۱

 رنیک واهكجو سینیک كلا « ندلوه
 دلاره رجکبب نشوم هلحم فرطز)

 نیادمآ لیان «یلاعنوفاموهچردپ
 هقباسیب نیسحتو حدم دنوم

 بلغا و تبثرگ دارف نیدقتن

 رثآ كياد نآ یج داغ ۳

 مان یندشن شومارف و هتس 7
 دن راد هدبقع رما نیرظان . هد
 و

 نالمرد هروحم 9 -

 سل دیامنیسرد همجرت نودب ملیف شی امن

 ملیف شیامن درومرد (سک رامنیس) داکتبازا هکبل ابقتسا

 یتیم هب هجیتن رد . دوب یوم ین ی

 تر

 نآ ملت نود نیتحه و ی ق نودب ملیف

 یسیلگنا نابزب (حتاف)ملیف هتفهنیاردو دداذگب شی امن شرعمب

هاوخ هتشاذگ شیام:ضرعیب هبنشراپچزور
 سرا .دشد

 یاهامنیسریاسمی را ودیماامو تسانیسمجن و دیجمت روخردسک ر

 نینچ و هدومن لابقتسا داکتیا نيا زا زین تختیاب لوا هجرد

 .دنب امن زا رق رب یئاههمن

 یرگیدملیف 4 هتف ۲ و هدروآ نش تفذوج امت هک

 . دیامن هیهت «تداضتنیرخ »مان و نیو ناج كارت رتشاب و كربن رتشا

 داهظا ناداگل ربعب ینیئاوا) .یل تاچ

 < تداضق نیرخآ > هک تشاد زل راچ رفا-تسایشح و و هلذب

 «نالیم رد هزععمد كسب یملیف دوارتانیسكنارفكارتشاب و رودیو

 اتیول :تروصتارق دون دهازوخ رونیک یرتیم
 یا رب نوک |مهزا تسارتپب اسد رثا-ناگ رومنله تشک رس

 رسزد هک یاهیامرس نددوآ تسدب تیالبنآ كارتشاب و سین رک لکیام

 دادرارق تشاذگ دهاوخ ملیف نیا نم وین لب و
 ءاضما اد رگبد ملیف دنچ رد تک رش رثا ب هدش تغخادرب طت

 ۰ دیامل ب دوونوج كا رتش

 هسنارف یامنیس راختفا

 هتسج رب نادرگ راک اون ورناژ

 ابو تیدنیت دام

 تدون یرش دو دداد

 رگآ نفت ید هک هنارف یاس. 7 1تخاب طب رلیم دی وید
 نارپت رد «هناخدورو شن ورعم یار وئاسود ددوفارگ

 دن زا رفارب ادناب داب هکنماکنه
 نث رب  :هنف رنک میحصنت دم ] رد شیام+ ملا

 9 نامجیب ی تسیل نیج ت

 نودمسژرز ۶ یناتساد یود

 یلسل ی ی دشده « تا
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 رتشاب و زیاو تربادرثا

 نیتن وف نوج و زن ومیس

 ینیلاوار و اکیسد
 تک رش زادعب اکسدوبدونیو

 هدزمهب یا هیامرس ایوگ ملیفدنچرد
 دوخ تسودپ کند رابنوچتسا

 ملیق تمیزدانم ینیتاداذدازس

 ك
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 ی ۳7 ایک اب هنارف یامتس
۳۰ 

 ۱ مک یناب ام سرا

 هر در

 ۱ فو یلیف هیهج لوذشم
 ایت هسنارف زد ملیف نیا .دشاب یه

 ِل .د و ش یم

 .ناتلگن اددنن ادیلن اتسا > <

 دبرکناد تنارگ یراک كارتشاب

 یادرگ راک و هیهت لوذشم نمگ رب
 مین نیا دشابیم < یت) ادعیب > ملیف

 3 ۳ درکدهاوخ میزوت رن دا و ینایمک

 ۳ یلنزا «ییافددب
 لرابنیجو زوردنااناد كا رتشاب

 .یناپک ی ارب؟ زح ود تکیدنب طعس وت

 . درشی ینادرک راک و هیت وا-تك-رآ

 ناجنس» !تیقف وهژادعب 4

 دینی زاب دلبا ولن رک «ناطیشرس

 تا هدز تسد ملیف یا ادرک راک

 ران یءلیف دداد دصق اق] نیادامنیا
 :دشدو-خ كارتشاب موباک ارامو

 دآدجوب(سوادیج) فر

 7 ب توماراپ یناپمک طسوت ارنآ و

 ۱ ۳ هاب یوج لب ملی
 ۶# 3 (ورجم ۱ ۹# : لیب وموتا

 ۱ دید رگ یرتسب ناتسرامبب
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 > هک راک رب
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 ۱ ۳۳ ون ۳7

 اتم هنگ هلن و ۱

 هل زا 3 و رد اکیل و بات؟ ر ۳

۳" 

 ثبت نذز كب هبحور  نانسی اب

وف | راک هسرزدم ی ویو.
 رد و ی ز 

 تداهم ۳ | رد وس تدج, | زو

 هدودن لیلحت و هب ز>ت یدنب
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 ناوج و هبامرب ناد رک داک نیک ۳ ۰ تا
 ق چ . 5 ِِ
 ق تل سا اعم و ز و نا گو د زا دن وس

 ءافبا نس ردن ۱ تس راه

 ملیف دوخ و هدومن بسک یا هقباس
 ایم حود تاپ یرنهیاههبنج و + ب
 نیسحت و حدمابددادرپ ددهک ینارارف
 . .تسا هدش هجا وم یریظنب

 یاربمورتسلک وفنیارب هدالع
 دروخ رب دد» شیوخ دیدج هد

 تر وصب امخشا رث | هک «ناهاگماه

 و تددق ابو هدون میظنت وب دانم

 نیلجک فلآ طسوت یلماک تداپم
 ییظع تیقفوع هدش یناد رک راک

 نیلج ]فل آ . تسا هدروآ تسدب
 «ناهاکماش ددوخرب » نادرک راک
 شقن ددهک یا هن اداتسا یزاب هطساوب

 ملیف ددلبق یدنچ لصحم ناوچ كي
 ناتسلکنا رد داد هئارا منونجو

 .د راد تشف و رعم رتثب

 هک | ری رش مو رتسلک یفاجنی ارد
 دداد رب ماک ع اهتجا رد تسین رداق ژونه
 یک دن ز هص رع رد یلاوتمیاهتسکشو ۰

 «هتخاس هناوربو رشد« یوس اددا

 هدرک زلان ] یرهامسانشنا ور ریظن

 دریگی« یرت ومو بلاج هجیتنو

 ۱ ادم لاسروهک ها ری ۱ ,.تسا هدن زا رب الراک مو رتسلک و «ناهاکماشدروخ رب » یا رب فیصو نیا ودپمان یم < یعیبط یاهیدژا رو ار دوخ یاه مارد دنوس كدژب
 ردملیف نیا دد دد و[ تسدب لاسد وتکا نی رتوب نا وئمب اردن و2 راسا» زباچ
 ژان وصرب مهنورو . دهد هئار یبیجع ست امر وف رب ی یکدن ذ سکع باف شو رفاب بت هک یا هتسج رب نی-. 2و هف و رو شل
 نتخاون لونشم هکیا هنحم رد دا یزابهدوشیم بوسحم ماد یه
 شرانک رد و دشابیم نونوسکا
 شوکب رتهب یلیخ ادتنهآ نا هورک رپ لفلاسو «دد هک"

#۲ 
 تب |

 ا تسیئاماردكك رب دین رتسا تسوگ وا

 اد لج تا وصجتمد

 لت_ومس

 هل ری.( . ب : میلقب

 سکس اب لیعااب ۳۹ وتمف كن اص رع#

 یزاب نینچمه .دوش هساقه ( دیقف)

 زورتساتم هک یرگید هنحع رد وا

 اب رب ینشجوا لاس نیملپچ دلوت
 هک د نکیم كرد اجنآ رد و هدومن
 یتخ دب وتکشاب وهدوپیب ادیرمه
 ون شرسمه دزت دد یتحو هدنادذگ
 تسد زااردوخ تصعشو مارتحا

 .تساشیاتسو لبلجت دوخرد هداد

 دی وسراکسا هدن رب كلهادا وا

 بش دنخبل» یارب ۱۹۵۵ لاسدد
 یو .تسایلاعملیق نیادد «ناتس

 مءاحنا یسلاج یزاب هنحص دنچرد

 هف ورد هک, | هنحص ردآأص وصعم دهدیه

 هتمشن باوختخت یورب تسمه همین
 اددوخ سابلیا هتفشآ تلاحاباوا و

 حاودزا یمتح ۲ درو آ یمرد

 . دژاسم مسجم ])

8 
۱ ٩ 

 + جا +

 زور

 لیوت رب نایتسیرک :ملقب
 دوماهتدم یژو رت ناژزاسلف

 هلس یدیک یاه هژوس اهن هک

 اهنت ایوک رما نیاو دنتخادرب یم
 یاپل و تشاد ناکعا هک دون یهاد 0

 دنادرک ذاب بس ارهتفد تسدزا
 یم اتیلبت یاهملیف زا ءاک رهكنج زا دمب
 هظحل نیاان دوشیشوب مشچ یگنج
 .یوب ءدشن هبپت یمارد ملیف

 هک ما رددبدج یاپملیفژ| یکی
 هدش هجاوع یاهقباسی تیقف وای

 شومارف یاپلاساب تافالم هدعوو
 یماتک زا ملیف نا درادمان مهدش

 وءدش سابتقا لگ وه در وکیس ملقب
 تسا درمرقن ود هدابدد نآ هژوس
 سب رتک | كي هتشذگب دننکیم یعس هک

 تسی | هلمحنآ مت و دن رب ی ف و رعه

 یئاپت [ هک ژورت مد رمز| یاهدعهیلع
 شیاتسدن درک كنج نامل | هیلعهک ار

 من
 1 ر

 تب بت
1 
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 ناهاگماشدروخ رب
ا هنحی رز زتسماام رک زوب نافئاب هتلهادا وا

 سل  رعم ملیف ژا ی

 نیلجک فلآ ینادرک راکب یدیوس

 تسج زا س زلف تنگ تب ای ۳ ۲۳ ی ت ۳ ۳ ۳
1 

 ران رجب سق# ِ ۱ زود ام 5 ۹ ای رس .تشب طتسنا ۳ ًا 1 1 ی تب
 فن _ِت ۳

 ۳ ۹ .٩ اب صع اب ۳ كف را 8 تل 1 ۱ _ِ ۱ ٩ مسن ه و من
 ۳ ف

 ض 1 ۳
 5 ۲ بشر بقا  سا

"- ِ - 
 حلنف ی هس# رب

 | یو

 اههتسص زا یخ ربددو بوخ یلبخ
 تبع و * سس ]اف

- 
 یو زاب نیت یار سی رح

 اس ِ تا تا رد دنلن مه ات وه

 ست اعروف رب ربظن ودوشیم ره اهد رب
 یاپلاسدت راکناروا بلاج و یوت
 هدبدت یو رت یاپلیف زد هک دوب لاص

 - وکسا نیسآ !ردرهود ل
 یقتن امت اقا داتلوک یکنه «تآ مس

 و رت لامقنات | یک راک زا یکی

 زاغ] اد یدیدج هژورپ توم زایف

 موسوم یلاتجماءف ی :تسا هدرک
 رایج لوع .«تشه تعاسرس» هب

 یاهروتک 1[ هب !دملیفیلصا شه
 -حه ی امنیس راک رد هکر تأت ناوج

 هدرک لوحمدت رادن یاهب رجت هتوگ
 ندوجحکسطسوتملف یوب راس تا
 رادرسابفو هدخ میظنت كاپلوه
 ولسا ردنابرج . دداد مات نستاج رب
 . دتفاص یاقنا نک رب و

 راظتارو یریصیاب همه
 دتدوب «نامسآ دد+مول السا و ملیت ندید

 ی وخ رثآ ملیف نیا هتافساتم یلد

 ٌهراب رو ناتساد . دما رد بآ زا

 هرطاخمرب یک دن ز و تج یاهاسیبا وه

 ناکشیب رثه . دشابیم نآ نا اباخ
 هنعو ماجنا هنابشات یلیخ ملیف
 مسن نیا ناک دنزاص . دن !هدومن

 ریکنا ناجیهرثا تی هکنآ یاجب
 یلتدت دوآ دوجوب هدننک برطض۰و
 ادا نا ناجاشات هک دناهتخاس

 ادح و هداد تسردزا اردو هنیعوح

 یدادرلف .دنوم لک و هتسخ

 یخ رب زداصوصختم تسا سلاج یلخ

 تقد و تسحذ یلاوه یاههتحمعزا
 .تسا هتنززاکب ْنأ وا رق

 ویکتس فیاطوزا یکی ..,
 نونک اتیژورت نازاسدف هک یلکشسم
 حراخ» ملیف هبهتدناهتف رک شودرب
 رضاح لاحرزد هک تسا «یکیزانزا

 , دنته نآ یادربلیف لوفشم
 نا راس هلئس « یکی داثزا حراخ»

 ودهدرم زارقوکتنک دوم ار یحور
 دن او یسس تس رابسو اد رگ راک

 نارذببع وت نیاضرم هک دننک تباث

 سکلا !دوبرأتس .تسا حالع لباق
 ۲2 جام ریللخ و هتشون نت رب
 یدک رک و ههدپم ماد |لبژ رب روس
 . هشآم نسچنب رب هلیرآ ءدهم
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 یاب س ۱ از اقا  ۳ و و رس را

۱ 
 : اش ۵ 11 8۰ ت

 نا ۱ زررازت # اب 4 لو و و و مو و و و

 ۱ ۳  ,ا رب اک ی 5 تب .

 "اب ۱ ال ای «
 ۱ گف دل و رب وا 1

 .ار*+,۱ ۳ یا
 رز غم هک ۷ ِ

 زا ۲ ای| دن د و ی* ۱۱ و#

 ب »ردیف ۴ ۰ 41

 ۸۸ ۰ هر رض یاد 29

 1 (دب

 ناو
 رژ رو ۱ و ۱ مع ایل

 ک ار رضورد هجدو) ۶*2

 ي

 1 "را نآربچ یا |۷9 یفنر»
 اِ ورو آ دها و فی دب

 : ی
 میالآ مث وئپآ دد ی 7 ۳

 ۳ رروزک هی انک دو ؛ یداب | تاش

 رخ هب 4 حیا م رب

 - م ۲ 1 0 اد 6

 0 1 ۷, و ات هر

 اب ارس
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 ُْأ 4 ما

 ۲ یردادر#

 ۹ ۳ 9 2 ۰ هات جد جد حج یر چو ۳

 و و ۲ ۱  4 ۹ ۰ ۰(

 هززانم یی ]1 ش 81 8

 مر ۳ 1 تا

 ۸ ۵ لار ۱ 4
 زاد 1 ۷

 ام مزالام رب و تسایدورض و
 زا نکلیم تنه, ناکم |ءدح رسا هک

 نک كنک یداد ریملیف دوما هلبح ۳۳

 رر لود هد ی (ب تلطم «نیا هتشذگ هام رد

 نیا ات دوب ح رطم م سلجحم روتسد نحض و دنتف رک یدج مادق | كمب میهن

 نژسیم(ب رب قیفحا و زوشیآ رب یلم یاردوط

 " هیاسرف (یلمیا دوش ساجم شی | ر)
 زا نوبسک نیا لسیکشت یارب دش
 فرط زا اهوب و وتسا نا رب دم لک

 نآرد ات دمآ لمس توهد سلجم
 مالطاپ اردوخ تاپ رظن ودنب اب روضح

 یر روش و و هر ,5 و هلب ود و را و

 یس راف یا عملرف صض را وع لدلقت ته اه ون ذ هتسا ن | رب كم دت لس تی اعف

 تهحص ۳۳ و ۳۲یاهلاسرو

 نا رحب دد اه وب یایثس
 ددارب رز دوب هتف رگ رارق یک انششح و

 رکفب ید و هشبب و رجا ره اهلاسنآ

 ض رعددهجیتن رد دو هداتفا ملسف هیچ

 یوبدوتسا ول, اهدص یهات ورک تم

 3 سک رهو تف دالاب یر اد رب ملیف

 اهوبد وتسا ناربدم و دوش هتس رسددد بم و نالک یاه

 نافن ب تب رقتب رگ | دازاب اتجیتل

 قل ورد زا نا ربا یزاسملسف یاهناک

 و كب كس

 سلا+ 4 یا همال

 صض راوق للقت رادسا و هل مات

 . دن دید رگ دوخ یاهملیف
 ه رخا هتفف رد هکب رد وطن امه

 نیا دیسد مارک ناکدنناوخ عالطا

 لس هتشذگ

 ض را وغ9 نیمه یو تمسن 1

 دو> توعب شیپ یدنچات دصردلمچ

 ود یکی هکنآدوچواب و دوب یف اب

 غم وضو» بناح زا هتشذگ لاس و سک) از یداه نیب دود كب هه نآ رس 0 رطم سالجمه رد یاهوبدوتسا

 ۱ دنناسرب جاهتبا یاقآ . تفرک رد یتاهثعب ددوم دد یتامادقا یرادربملیف نتخامب دونک )رپ :دنچ یددآ درک

 ید هبنش ذورهد تعاس دادرهش»یلمیادوشسلجم هدنیامن یاهجیتن تف رگ تدوصضرا وءلیلقت دی زرومادقا یسراف ملیف

۱ 
 شیادوشسلجم شیا رعنویسءمک

 1 ۲۹ ص را و رگشیه ژ لا ره" قب اس نا رپ" یدادرپش ۴1 تیشکن در اف ملیف ی رسکن داش رم رس یاهد وص

 هندرب ترابعنآ یاض»| و دشلیکشت
 نانچن | نامزن ] دد یسداف لذتبمیاه

 یاهناکد ءام ره رد هک تف رک هلاب

 لوصحم یداسیز دادعت یزاسلف

 ست رث نیااب ودن درکیم دازاب هناور

 لوب) یارب یبسانم هاد (امنیس)

 ثكلسم رجات یا دعق تبج (ندرر آ رد

 رظن اهنتنوچ هنافسأاتم دش هتخاته

 یاههبنجظاحل زاو دوب نپب ددتراجت

 تروص یمادنا نی رتکچوک یرنه

 یسداف ملیفهاوخانهاوخ تفرگین

 درش م.دز اشک یفعتم و فیثک بالصنم هب

 یاپملشف نا رادف رط هکب درودح ی

 دن و رگیم ترفن راهظانآ زا ری یسداف

 رهشماگنهنیمهرد هن اتش وخ
 ار اثیس ملیفضدارع نارهتیداد

 (یسداف ریف دیسراف ملیفزا معا )
 درب هلاب دصرد(« . هب درد + ه زا

 یا و اق نینچ ندمآ دوجوب اب و

 هار ریس رب یراویهات و تررب كس

 ! هفرگ دارق یزاسملینیاهناک د

 دم زد ۰ ضراوص یر

 دوس نآ دمآ رد هار هک دشبچ و
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 نام زن | ردهک حاهتبا یاق آ ص وب

 دوب اداد اد نارپت دادرمشتمس

 دید رکن ضرا وءلیلقتب رضاح
 راپ وتشذک ارجامنیاذا یدنچ

 ملیف یاه ویدونسا نابحاصرگید

 دن دون ددومنبا رد یضا رتعا یدادرب

 ضرا وعلیلقت هراب دد یاهمان ِ

 یاقآ و داب ردتدازوب یسدان ملیف

 ریذو ماکنه نآ رد هک لابقا رتکد

 اهششوک نیادن داده ارادت ووب راب رد

 تسناوتن كيجیه یدس یاهتیلامن و

 یامشیس تم بل ناک دننادرک هتساوخ

 ضدا وه نانچیهو ددوآ رب !دنا ربا

 یسدان یاه ملیف زا هص رد 4 .

 دشیم لوس و
  یراشناب رکید ماگنهنیادد اما

 دصرد ؛ + تفایرد تپج یدادرهش

 یدروم نادنچ یسداف یاهملیثزا
 یاهناک دنآ هتفدهتفد ارب1 تشادن
 دنچ ارن | یاجو دشلصنمیزاسملیف

 ابن آ یود نا وتبلفاال هک ویدوتسا
 یدابدوب هتف رک تشادگ یمان نینچ

۵ ۵ ۵ 



 برق , حاهتب۱۰ ین اپهیپب :ناب اقآ زا
 نجمه ۰ قیابآ تقوا وا زوک
 ول ودرگشل سیا[ نیئچ,هو ربکا

 بیترسدو: یاقآ و نا ره راد رهش 0

 اهیراد رهش رومافرط)ا
 ویدوتسا نایحاص و نآریدم

 قافناب تب رق تی رثک ازین نا رباگا»
 دا د وب هتناب روضح

 هک تشاد مالعا ابن اب نویسک ید
 راهج طقن اهوبد وتسانابحاضناپا
 رد هد-دامل ناوبس نرم «ٍرش

 .دنشاب هتشاد تک رش ل +

 ناقهر؛ناباقآ لصا نیا +
 ید خ رهاش شک , ناشوک رم د

 یرادر سلف یاهویدوخا رب
 ای دن ر هلجت رب

 یدب دش یا تب اس# هک دنتسهیف

 رد یاه ملیف شرا وع لیلقت 7

 لباقاهن ] تامادتاد و | هتف رک شب
 + ییبما ِ

 هد رمان تن

 فرز ا یک دنی ام هب هیناثیمو ین 7

 هقاثیم یدهبه

 لیشت ودب رد نویسیمک یداب

 ار تمیشص نیا نابحاص تاب رظن
 دنتشادراهطفا زد اهن آ ودش راتسا و

 ریظن ناهج یاه روشک رتکارد هک
 هریغ و رصعو ناسردنه « ایلاتیا
 اتم تقاراشم توس. مسا د
 دنن اد رآ هب یاهچ و لب اف یاهكيک

 تسوج و دبامتس تنی نیا ناک

 یلاس _.هدیس یاهكن اب رتشن تدعاییم

 زا شب دا رفقا نیا ات هتخاص حوتفم

 لصاح ییفوت رنهنال ماکت رد رتسپ

 زا اد شیوخ یامملیفرین و هننک

 دناهتخغاس فاعم ضراوع تخاد رب

 امیسام تکلمم رد نوج تلع نیر

 درازاچ دبامیب یم ارهیل وا لحا رم
 لا اژایربگ ولجیارب تل ور هل
 دیادب ییاهكمک نآ لالحت اات ایحا و

 نیا ددهکنیاژا هتشذک هنافساتم یلو

 ضراوع و دشز یا رمه امن در وه

 كس زد لبه زا ز : کیش زنگ نیگنس

 هتخاس ام یارب یراویهان و میظع

 1 " ۳۹ ) ۱ ی | ۷ تانب | اه یا
۳۳ ٩ 

 1 5 لل ع* ات دا اف اع# لات دی اس

 یی و رتف 6. وا و یق هرز وار رد ۱
 ت

۱ 

 رخ را وه رد ی یا وا 1۹

 یس ران اپ ءلیفب ی تا

 !ا نایت ۱۱ رس

 ۱ عاض»ء ۱ اه وب دوئحا نآ رب فغ

 ثأ, ره

 لا ویسمل
 مدقم ناسیظا وو> هب وآ 4:

 هک دشرا ر# تس ناابردو دن دوم
 1 ی افق ملعف ی را وع لیلقت رس رب

 هتف رک یاد ( دی زد ۲ ۰ هب هد زد ؟ ۰

 دوش
 یار و لب اقمرد ودش هتف رک یاد

 دم رد۲ ۰ فلاخم یاد۲و قئاوم
 وب وصت ی سران یاهملیث س

 ویا یضنویسنک تنارگ اف
 هلاس دروم رد یلمیادود ساس»
 4دتفه نیادد یسرات مایف ش را ره

 اه یلع یاروش سلجبب
 بیترث نیابیناریا یامملیف هدنیآ
 7 دنهاوخ ضرا وه

 اردج» ریل ید ۲۱ هینشذو رید
 وداد هتلج لک: دوک دم نوک
 نا زبم و مضد نومارس راب نیا و

 و یسدافب هلب رد یاپملیف شضرا وه

 خب

 روشک تاشن امن هک یا تام

 هسلج ردد رک ع الطا .سک هتشذن ته ردام راکن رخ هک یدا رقب
 ۳ اشاینس هراس را رز لید تایدیصت تاش 5 نویسم زیخا

 6 تسا ۳ 0۳ اشنا اهر أت

 دنفآ و فلخ روم عانتتس آ لب اهامئیس هلک طی ۳

 نیا

 ی ی

 و اهآیارس "۹1 ۳

 و هلن 3 ص

 13 4 رد ۳۰ و حوت

 هب ان دنهد را رق كنه رق ترادو شزومآ

7 
3 

ِ 
 :دوشمیقت نآارهت یدادم

 اهامتیس و ژاب را رد رس ز و تسقع» رسا ر يدصد لابت دن ۳

 وزور۲۰تدمأت هک دوشغالبا اهامنیسهبلبدشررته

 دشدها وی ریگ واچ من آ راک

 هاو 21 تر وصسیا ربع رد دنب اش دوخیدتب هبع زا ز اب سانتما رد و۶

 هدشنیبح"خ رف ذا اهامایسفلخت زا یریک ولج هداب رو-

 رن زا اهامنیسان دوشغ 4 | نا رهن یدادرهدب تنارم هشرا رف
 دنرن فلخت ر رقم

 اب دوشیمهیبن نا ربادد هکئاهملیق جارو

 او ریهش تل هد تره ریخآ همان بب وصت قیطدید رک ر رقمد وگیم هلب ود

 .ووشا جا اهن آ هواب ردیم دا وم لیلقت ۱ 4بار و

 ناک دنیا هل باب __ك

 ۱ 
 هه. سو میل دات ۱ ی | مبح ق ًّج ۱

 شوت اب ها س رزو هعا : ۵ ان فرم ردهدنب آ هتفهردا دنآ

 مٍحها ۰ س نا فال ! ص ۶ لاطا 4

 -ط ۳ 1

 هک مابنسهرانس هلسه»> را
 6 ی و, ۳ اب کس ایادق ی لا ِ ۲ ۱ ۹ 0 1 ز 1 ِ

 یر ۱۱ هه ییصا -ط « اف ۲ ار اب و

 ام و ز وع رد قیرادر مچ

 ۲ هلاتس رخ زا و و وع

 فصرما
 _ث نآ

 ۱ اف

 نیا)ادشاب یم دنمف الع و تسا دورسم
 یاس هاگدت ادر ۴ دین هب هفسا
 هبنچ وتان هب قرتشس هح ون یم وب

 هرخالاب وهدومل دوخرک یرثه یاه
 سچ ومحرهو جره لاس هد زا س
 .دن وش تکلبمیامایس تف رشیپ ولم*

 و نادنمرثه یارب هنپا
 یدبدجه رود یس دانملیا ن ۱۲ دن زاس
 نیازا هک تسا اهن [ رب : هتک زافآ

 اوت یوتسدر اهماعمآ شی
 یلم یامتیس | یعقاو ره, یدنلب رس
 .دن رب یساسا تامفادناب تصد

 امتسهراتسهلحم تروع نیادد
 سدقم هادنیادد نان | شودب شود
 می وا ودیماانمض .تشاددها وخ رب ماگ
 رکفقب هداب ود ؛قباس (نادادناک د)
 ورود هدع نسغ هداتفن «رنهد

 .دنهد هعادا دوخراکب دنمق الق

 قبط 4 کار ی

 كن رز ناذومآ شناد نم

 یامنیس مض

 یسدافب
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 ددو دما ادتدب م را در وه اتسو رو

 لاسل:او ۸3 د وح ل زدم ( اس ۰

 ثكء هچ رک دم قرف هتفذ

 د رق كم أققحر ی و ۵ ون ٩4 هد"
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 زاک یو دو یسسلننا ه داعلا فرا

 هلحم زد تس وت راک | وئع» ۱

 ك

 بم هک سم

 زد و

 دج یطرد ؛د ومث زاغ| «یجاشابتو

 نه رد یرسفا یو ۱۱

 2۱ ادیئادتنا تیلاعفو دوب یتلایا

 هنجنامزناین ادن ززا هک ۱۹۱ ۷ لاس

 . درک ع ورشتفریمرابعب

 شی امن ین ابمک هک ۱٩۱ ۸ لاسرو

 اد نلکشیلماهارب۲ ء ماپکنمرب

 مينکیمهدهاشم زین اروا _ درک هبت

 اقاطم دعبب ۰ لاسزاوا راک

 ار هنحصتب ریدمینامذ دو, یرنآک

 یرگی ژاب زین لاسهسو؛یواسرتاتترو

 تالوصحم رد ار اههنحصیحا رطو

 یالیک غاب ؛تشادهدهمب نوک انوک
 تالوصحم نیا زا یتایرد غ رمو

 لاسرد .دن وشیم بوسحم یتادتبا

 یحارط تهج ادیگشیپ رنه۱ ۷۸
 اهر رفسنایاب > نوسار رک دو

 غارسب یسک هک تلع ناب تخاس

 زا سپ لیو تفرن یا همانشیامن نینچ

 رد یدام عناتمو ترپش 4 نآ هیت

 تلاتف وخ

 یاب شیب تشادد وخ

 یزوحم تفیفح رد« رفس ناب ابو

 نآ رود وا یک ۵ ز هندی هک د ون

 لاس رد هکنبا | دم | رد شخ رجب

 تحد دوونلاه یو لب ۱ ۷۹

 نایاب همانش؛امم یورزاات تنم

 یاهز دی د زجب .دنک هیهت یملیف رفس

 یار ٩ و ۲رد)ناتسلکت ازا یهاتوک

 اساساهک شیوخ همانشیابن تاک

 ؛دوب هدش ءارجا اناداساب رتاترد

 یقبام ,هراومه یو (تسج تک رش

 اکیرمآ یب رغ لحاسرد اردوخ رمه
 دنا رذگ

 هک ) کی رم آ یامذیسخی دات رد

 ((تفایراشتنا هنارفرد۱ ٩ ۵ و رد

 هک دنتشوت دروف زل راح و ناژ هن ر

 یاپایئدوویل اهیاهوبدوتسا ًاقتحمد

 زیمآ را رسا»مت یوریبجوت بلاج
 زاد یابل اسرد, هزنگن امغو

۱۹۰ 

 مغو زیمآ دارساهچرک ...دنا هتخاص

 ؛تسایزیم | قارغآ یاههژا و زیکن |
 مپص هبنج ۰ هراشا نیا |ذپعم

 درفکی دننام لبو هک تسیدووبلاه

 دش بیس و تفایرد یسیلگنا تناگلا

 تشادیم رب ماگ هک یقب رطرد یو هک

 :دیادا یقرت
 رتشس و .سماو ؛یداگیلاک

 سس

۲ 
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 دش هتخاسن رد واک طس وت ۱۵۹۳۴ لاس رد هک «یث رمان ۵ ره

 !اهناسنا قوف زیخلصاح تخرد را یاهخاش

 یلابوداكانسا رهوذومرم یاپمایف
 ۱۹۲۰ یلاوح تدلوصحم زا هک

 یآ امنیس یاه(بسالک ء زج « دن هد وب

 تتکف نیلدا ارز , دنتف رک رارق

 دوجوپ هلیسونیدب امنیسرد تشح و

 زین تنسنیا ۰ لاسهد یطرد .دمآ

 هداح رد یرایسب هو رگ یارب هک

 نایرج دراو , دوب هداتفا لاذتا

 ریظن یملیف . دش دوویلاه یدام

 « كن واربدانوطصوت هک مدلوک اردو

 یذاب «یزوک ولالبد و ین ادرگ راک
 ملیفكي ةزادئاب لقدح - دوب هدش
 یعاون اذا و تشادناجبهنام زن آ مهبم

 یل اما آ یاهملیفاب تسناوتسم 4" دوب

 دنک تاتر نامزن آ دننام

 « دیورف لراک اب كنيت وارب

 یا رب !رملیف نیا ۰ شرادریلیف

 نیا .تخاص ۱۹۳۱ رد لاسروب وب

 ددیملیف هیهت یارب یحرطوبدوتسا

 وک دافسیسنارف .تشیر لاسنامه

 ون یاهتیدراح درون ترا و

 د وب نآنادرگ راک یرولفترب ار

 دوب «ندتشکنا رفد ملیف نیا مات

 راگزورن ۲ رد ارد لیو هک یدولن

 دنکیم فیصوت «لاسروین وب لاخ كتو
 زورمادووبا اهواردد وخ هک ه وکن ایه

 اب ٌارامجا اددرگیهدوآ داب مادرفو

 نآ یوب دانس هک یملیف ینادرک راک
 راک دارا «كرومناب ایخ یاپلتفو زا

 تشک دونشخ«دوب هدشساتقاوب نلآ

 نیتشگنارف ین ادرگ راک زین لیو و

 ۱ تف رک یناپک زا ار

 و یلش ؛ونژ هچایردرانک رد

 شیبط و نوریاب « یرم ۰ وانز

 ناتسادكی نتشون یارب یرودبل وب

 یلو .دندرک یدنب طرشزیگنابعر
 ماهناب ارراکنا تسناوت یو طقف

 دوجوب یا هعطق یوردیل وب ) دناصرب

 (تنایترپهش«رسهاود هب هک درو"

 ؛ دوب هتشاگن نز نا هک یناتساد

 دفرگش یاهیذادریلابخ هتشرکب

 «!اسدقمریغ» مولع یوجشن اد ٌهراب

 قلخ یارب وجشن اد نیا ششوک .دوب

 یلد:تشاد موادت یناسنادرف لر

 رشب لوف یالویه كي داحبارد طقف

 ,تفای قیفوت
 هومن لتحم هدنسیون نذنیا

 اادینک رب رپ و رکب عوضوم نینچ

 -هش هدنک | رپ نامج رد ید و ز»

 ؛والع و هدآدیمن روط+ دوش نهذب

 لو وهداب نی ارد لیو زهبج هب رظن

 كن داسب | روا یب اد رگ راک تبل وتسم

 "رعنا ونع تحت یاهل اقمرد

 تفاب رشن رچل اک ملیفرد هک اهل وبه

 ۴۲ سا هتشون نوسدوا مایلب و

 ۱٩۳۱ لاسزارورت لماک ٌهطدس»

 : ؟الویک اردو و نیتشگن | رف

 ؟ .دش )اغ[هدنتخاس نایابن ار

ت لیوءدننب رفآ یوری
 میام ن

هشب رو ناوتم
 » رو یتخرد نینج 

 وحلم نوسر وا
 ۷ لب و راک .دتفا ظ

۲ هحفصرد هق
۱ 



 هوم

ره ۱6 ۶ |!
 یق ایا 

 زر

 2 ؛ مسیب نره فال

 کارت کارب اه.
 هر «نوپلاک یرورد مائب ۳

 ۵ نما ه مس نانو ۳

 ناکشیپ رن 0
 سا و تا رف ین ابمک نب ن۶ ۱ یونس یاییاا

 لسم مهنوپ)اک یناگ دن ز .ددرگ

 یارجامو ملیف ناب رپت 0

 لوح: و یرجامرسارس < یغاب :
 شردب هک دون هلاس هن وا

 یمان نیک دوداب

 راد

 هنگ وب ۲

 :تسا

 زردام و 3و 1 تو

 :ارباثب : ۵ ومآ حاودزا

اس هب و هدرک نطو تك رت
 زور تن 

 یک دوک نادود . دیابت

 * ذوب

 تب زه

 اکدور

 تشادن شن اد وملع لیصحتب یا هتالم
 2 و رعف تلعب یفرطزاو
 هلاسهدو تخادرپ کدزدب
 ریگتسد نابایخرد (ق رب تیج م رجب

 یاهزیچ تف رس سراک س نآ زا؛ده

 سابل «تاجب زبص  هویم « كجروک
 یگلاسهدزیس ردات دون راکتس ؛شنک

 هنب ید یوژراب تسناوت هرخالاب

 وهدب دزد ار یلیسه وتا و درس رد د وخ

 لیفم سیلب ق وجسجح !دنک رایتخارارف

 شردامرهوشنیک رود « دشن مقاو

 ار وا « دو هدشیلام تعحاص هک

 شیحاصب اد لییموتا هک درک یضار
 نادن ز رد يا هتفه هلنح و درادد رتسه

 ایهم ادشیداذآ" لیام.وات درپرسپ
 ( .صنح تام نایاب د رحی .وژزاس

 ودزدربتسد یک دزب ٌةزانمهب یرور

 هدوآ تسدب «:ایز» ربت تفه كي

 4 حک ضح صحت

 یاب گ کلر یا رجام

 یصعب > ملیف 4

 اب !رهدنشورف یوزابرارف ماگنهو
 حو رحم دوخ «!رادنماض» یوقاجح

 دنتخاد رب یو بیقعتباه سیلب !د ومت

 ران ادنتخاص شرگتسد هرخدلاب و

 هتاشلامعااب نادن زلاسراپح هب وا

 هام جنب زا ثمب یل ودیدرک موکییم

 یتدم ؛درک دارف سبحمژ| ۰ ینادنز
 رگیدیاهدعاب ؛ نارب بیج هلحمرد

 دشهحرتم هکشاات تره ف یدزدب

 یردیس هی ترا لاس)
 نیتن وک"ناس هب یرور...تشا هدیدرگ

 اد هتشذگ تف رگ میمصت و تشک ژاب

 یودیگشیپ رثهب و هتخاس شومارف
 ارفب یتدمروظمنیا یارب .دروآ

 لافتشا كیتامارد دود نتفرک

 یرنه هب اروا دل نل آوو دیزرو

 هک نسلیو .دو.یفرعم نسلب و

 یدوردوآ تفگشو بب رغتشذک رس

 .دیویدتیاضراب دشرضاح دینش ار

 دقنم ی واب یدادرا رق كن زاس .وا

 نوملاک یرور بیت رت نیدب و دزاس

 نرتس و یاهلمف یغاب و نامرهق كب

 -م <«نادیلیف» یتقد ۱۳

 نامد زا یبلف ؛ ریش تسراتسو

 یا وجام» هب موسوم «زدلب اچترب رهو

 یا ربتف رک هیهت تسررد « یغاب كي

 وجا رجامدرمكي «نیتداملد یافیا

۲ 

 اه « لا ) 3 رج

 # ی 4 ۳

 ف با

 د ۱ تک دیک را اشیا ار

 نوپااک یدورزا رتپب ار سکچه یغایو
 یافیا اب الیق نوملاک اریز .تفابت

 .ل .ناج , نش ؛ خرس هناخ یاپلد
 لب وطز| نم« تكاهاماتات یطیلب ؛ وگآ

 تداپمو رته «موریم هلاب هوک نیرت

 .دوب هدیناسر توبتب الماک ار شی وخ
 نا وتبم «یغای كب یارجام»رد

 اد دوخ یکدنژ لرنابه یو تفک

 شدوخ ,تسا هد رک یاب هزاب و د

 زا مادکحه رد یزابو . د: وگیم

 ؛یغابكي یارجام لثم « میاهملیف

 هدوم نی رمش و سحل دهژادن | نیاات

 دخاب هتشاد مغقح دیاشو «!تسا

 هک دوب ملیف نیمه شیامن زادعب اریز
 نوج یشززااب یاپماقرد تسئاوت

 حاددزایرن ویلماب ناوتیم هنوکج

 هل ولک كيو تشک زاب یدور: درک
 ۱ دنک تک رگ

 ملی هدننک هبهت «نادبیلیف»و

 یاهدب زراث ] یاهوب دانس نوک اتهک

 دباات«یکنیپ «هباستب و دیوید نوچ
 ار دوبزیس نم مرد ردقج « ربع

 ترزب رثا هدن دوآ دوجوب و هتشون
 یار ؛ دشارم « هه رغ» یهذم

 اد یسک ثحب ددوم ملیت ین اد رک راک

 تفایت #« رن ز ون كازوزا رت قیدپ

 یاه تیلاعف ۱۹6 ۰ لاسزا رن روت
 ی اهملیف ودومن زاغآ ارد وخ یلامتیس

 ی

 466 ی رج ی ی و جو و جو

 | نوبلا ۱ یو ر
  نت ۷ #4

 ۳ " و

 یا و اتسا حمل رب وتسلا ۳ ن رس زا سقف

 دا رآ
3 #- 

 ۱ ست ۱ ۱ ۳ بقا « 8 ۹

 یک بل اس ده .
 نزهار ۳ 3

 سارودنهرد تاقالم« دنهسونافقا
 زا مادکحه تغنوم هه تخاس ار

 «یغاب .كب یارجامد هیاس اهنآ

 لس رسسن

 ؛ ملیف رگید لر

 دبیلیفاد (اذ رنو

 سس پس

 « ی رس نحو 4 نا

 راذک او د و و اه كنه ره ست ۳

 بل" اب. هک ت تسب اه زاتس اهر ست ههزک

 یا رگ ی 1۳

 1 ۷ ۲ تا )۳ ۰ ره 1 ۳ ون را راد و ح

 ءر ول یاهبلشف رد و روح

 تسد ؛ یرصف « یردارف نیم وکحه

 دومن لجا رناجاخامت رظن ادخ بج

 اه یسکس

 نموس«نوب دراجب رو + تفقرگ دارق

 لر4ک تسا ملیف فورعم هشیب رثه

 ۵و ون ناک راتسفی درد و

 و دیاتس افا اد صاتنلاس روژام

 یاهروتک[؟نب رتک دزب ذا یکی
 هتف رگ بقل اس ملأم كتامارد

 امو تن ومیابت دلادیاهملیف وا زا .تسا
 ناربپت ردوراکتاک ]رحص هایور

 نود لدرد ول راموه» .مياهدید

 اب ول رام . ددادیبلاج یزاب لکیم
 «ویاهدابرد همهوملبن زا یل د یاقبا

 و تفا يا هر الم لئاق ترهه

 . دومن بسک مدرم نیب یتیب وبحم
 یتسی اب مه موح# ناتکیزاب زا رگیو

 «صساسود دنلور ؛ نولسا تروا

 یا رجام» .درب مانارصوساک ابدیل

 رد رلاک یتکت تاز ور « یغاب كي

 زین ارت آ نتمریذلدو كيزومو هدش

 «نموبن درفل | و هتسج رب روتی زوبمک
 ۶ ۱ هحفص ز ز هبقن
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 ارف یظبلغ هم ارندنل یا وه

 یوق یاهنکفا دون و دون هتف رگ

 روبع یا رب اد اد تبحزب ناباخ

 .دنتخاسم نشوو نی رپاه
 «سا رک كنب راچو ءاگتسیارد

 نی رفامهک دوبرات وه ربت یردقب ا وه

غارچرون رب ذزا هک یماکنهاهنت
 قرب 

حل دنچ تدم یا رب دن د رک یمدوبع
 هظ

 یایردرد سیس و هدروخ مشح

 ؛دن دشیم دیدب ان همزا یهایص
 ؛ یئاومه ندنل هک دوب لاخ

 هدی دن د وخب یک انتشحو
 درب

 هک یدق هاتوک و ناجخدرم

 تشا دمشجب یمالط یاههبلاب یکتیع

 یشدرف همان ز ورهک درانک رو یکدت|

 زا سب ود رک تکم هاگتبا نایمرد

 ی اب ؛ همانزور هزامشکب دیرخ

 مرکر سو هنشاذگ بیجب | رن 7 لات 1

 دش نامر یاپباتک هفت یاشامع
. 

 ریتم رکیاب «ددادو نرم

 یمک و دم هاگتسیا دزاو هتهآ

 دورو راظشناب یاهدعزیت رتف رطن

 كن درم . دن دوب هداتبا نآ

 ناتدوخ امش تسا نکمه مک

رب هدننک مرگ رسو بوخ بانک تي
 یا 

 دینک باختنا نم

 -باتک كدرم «نیترام ین

 ید رز |باتک دلج كي هلجم شورف ۱

 . دادن اشن یوب و تشادرپ بت

 -باتک نآ زا. اقآدیامرقب - تست کت

 ثكي .دهاوخیم ناتلد مو زد 4

 یفاک باتک نرب و قد رب لس 9

 یضا دنآ باختن اذا |ادیرتشم هل دوب 1

 و تخادریار بانک لوب 3و۸

 ۳۳ یو ۳

 دداو هژات نی رفاسم کاتر اا

 و هدش هداس نرتزا «دوادو زا

 هلجعپ یودن دمآ یم هاگتسیارسنیاپ

 تمسقن نیت دام یلییاتث| یبادد ۱ ظ

 هک اد یددد هتن دیب وچ ۳

 .دوشک دعبمذان یا حم لا هاب

 2۱ لیبی هلفحل دم

 هك رتا راست آ (دیدج یرتشم ندمآ

 یداک ما»!!یا رب هلئناو دوب هد رک

 هتسهآ ارد , تن زا اهن اب

 ددارءریگتسد هکنانجمهو درک ژاب

 تشادرب لغخادب یم دقد رشف یه تسد

 یاجرب تشحو تدشذا اتفد 1

 .دشبوکخیم دوخ
 مداصت یم رل مسجاب ش.اهشفک

 3 وج ز احن آ رد اایق هک د وب هدرک

 تشا دن

 هج وتمارشن امشچز رل وصرت اب
 یولج ةرظنم ندیدزاو درک ناب

 شیولک رد یاهفخ دایرف شیاب
 یدرص قردعزا شیناشبپ و دیچیب
 .دش هدیْشوب

 رواب دیدیم هک ارد هجن ] زونه

 درکیین
 !هدره:-تفک بل ریذ هتسهآ

 تسباوخ دد هک درک یم لابخ
 دد هک یمدرمذا دنب یم هک هجنآ و

 یدسجاتدن دوب تک رحرد شفارطا

 همه دوب هدیشک زارد شیاب ریز هک

 . دندوبن شیب یئایورزج
 بیج ددتسد هقب ؛بی یسا رهولوهاب
 -هظحل ودرو آ نورب یتب ربک وهدرک

 دسج تب رک هلعش زون رد دعب یا
 یورب هک دیدار یرتخد تک رعیب

 تشادرب ددزغزا یتک وهداتف نیمز

 دسج ناجا یتک رح ریصتخم

 كن ردیب و هدومن بلج اریو هجون
 تسربک بوچ . دش مخوا یورب
 هکن ] زالیق ودوب هدش مامت و هتخوس

 زیلادشتسد دنک شیاهر دن اوتب وا
 , وب هدن ازوس

 !لزا ومدامههاتن | یفافت|هچ هنگ

 بل دد نایمزا یمهبم هرمز

 «متسد؛دم آ نو رب رج د هدب رب ثلت ر

 شورضاتک ۱«یلاس» ۰ هوا, متسد

 ودرب رتکیدرا ادشرمس هن ادبمون
 ) تک

 رتحضا و لژا ومداممو شیما -

 ۰1 دینک تبحص

 یماگنهودماین یباوجرکید یلو

 و ربک نیت دام یلیب هک

 یباتمم تروسب اد نآ هلشو

 ّت

 رسهوا هل دیممف تخاسكب زن

 ؛د رک دها وخ تص رگید

 ساششا لثعو درک ذاب اررد

 ۶ و رش هاگتسا طسوب ور ی دا رف

 زا یتفاسزونهیلو دون ندب ودب

 یر زاب اب هک دون هدشن رود هک د

 داتساو درک فداصت

 وداتباهدزت ریح وتو میم رب راب
 دش هربخ اب

 اروا یاههناش هلجس «یلی»

 تاک نان زسفن و هدسسح تسد وداب

 ۱ دینک رخ ار سیلئدوژ

 دوخوهداتفا قافتا یشحوم هثزاح

 .تشگ ژاب هک دتمس هلص اف الب

 ناوخشیپ تشب درد درمررفن ود

 یرتخد دسج یورب یشورفاتک
 نآ هنیاعم مرک رسو هدش مغخ ناوج
 . دن دون

 ینوناق كشزپ اهنآ زایکی
 دراب دنلناکصا هاگ [ راک یرگبدو

 ین امشچ ودنلب یتماق هک دوب «درولیس»
 تشاد یرتسکاخ

 د-یدیسر اجکب هرخالاب ب
 ؟ رتک د

 رثا رد كرم ملک یمروصت -
 سبك رتخد الهتحم ودشاب یبلق فعض

 اد دد نیا شلاح هددوخ موب زا

 هتخادنا لخادب اددوخو هدیدزاب

 توعف كمك ندسرن رئثارد سس و

 .تصا ره

 شورفب انک هک روطن [ یو _

 )اتبحص كرم زالبقىو دی وک یم

 .تصا هدارک شتسد

 نیز نداتفارئادد داش _

 لاحارهنت .دشاب هدب د بیس | مهشتسد

 .دشده|وخ نشددزبج همه ید زب

 نیتسآ )اادشب اهتسدادینک هک العف

 الاح...ناهآ ؛میدوایب نو ربب شتک
 دش بوخ

 ود رک هداب ار نها ربب نیتسآ

 هکدشا رب یراف یلیش كي هجوتم

 هدنام نوریب تسدتشو؟ زا شرس
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 رک یو زر ءاک | راک

 ۹ ررآ نیررت زن هتسکشندوس-

 هک مهرد | شب اهمخ| رتک د
 ۲۱۱ مر دهد زوج نژوسب تادبو
 و ومارتسد یود ۰ دینک هاگنار

 يديدزت نا ,رتکچوک رگبد !دینیب یم

 0 , اررتخدنیا ار سن

 زی ییاویپ لتافو دن [هدناسر

 1 :لهخ رهز

 ۱۰ زاوتین هاگشرامزآ هجیتن نهج
 ۱ , منک نیبعت ادنآ

 یابارس «دولیم» نامشچ ۰
 رپبودرکذاارو تقدب اردسچ
 کار یثتیشددد دشمخ نیمذ یو رب
 .تشادرب دوب هدرک بلج | رش رظن

 ۱ باک
 رگیدد دوب هتسب نانچمه شرد هک
 دوب هنانز یامیزشکتسد هکسا كي

 .دوب هدش مک شرگید هکنا هک

 هوب شنسدردز ونهلوتقم یاهشکنسد
 شکتسد هگنل نبا هک دوب داکشآ و

 ۱ .تسالناق نآ زا

 روصت . رتکد مرکشتم ب
 ناساکمب مبنا وتب رگیدنوذک | مذک یم

 .ميهدبدودوءزاجادیارج نب ربخمو

 ب رگید تعاس ورد یکیات اردسج

 یس مه امش و د رب میها وخ اضنیا

 او رت دوز هچ ره دبنک

 , دیشب +

 شکتسد کنن «دولبسد سس

 درک هراشاذ|سپ و تشاذگ بیجب ار

  ؟نیندامیلیبد هب درک ور اهساکم

 و دیسرب و دوب هداتسسارد رانک هک

 ۱ ابی رقئ

 و دینفر نو رس هک د

 ۹ ۲۰ دیتشک

 ۱ لد, بند" هسدب اش

 ۱ دوب اهد ودح

 ۷۲ ۳ همین نابذج اب ۰ اب هاگ ]راک "

 ثخادن | با را ظبلغ هم هب یرن

 نور داده اتک هجوتم زابو
 ظ ۱ ترس مهمن ومن ]ب

۷ ۷ 
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 تا مکح» ینحل اب < یلی 2 سخن وح یلییش ۹
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 مادی ( زدج نر لاح رهن

 هد تشب زااهش.توخ رایسب - ؟یب ۳ ۱ دناب رد تسا نا
 ار اهر اگ هک ولج تسحش دی دع دین تیبا ۳

 ۱ ۱ ۳ ا 4 دل ا 7 ۹ ۰

 تدزرف درف نيا راتف ر اب | .دیاهدیچ هرس بوجرات

 ؛ لی ابا تیغ نام اه ب یی طع ّ ی يفاچ 2 نو هک مو ۵ وب ۷

 راکت ۱
 . نون , دا مهر زابسم اغ اف اس ۱ ۳ : و دمآ یگ داط َك 1

 ار وا مه ] رالبق دان هنچم گیم ر ویعت دی رخ مار

 مشابهدیو دا ؛دینک فی رعت نآ زا زار ۱
 | ره و و یصم تس )دا دیدیم دش» اگتسب | دداونر ۳.
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 ۵ ود *هرامش اوج یورو دی

 یی اقم زا هزاب

 ۳ وگب مها رضخیم
 نو رمعن قافاابسح رب ارامشاب | هک

 | دی یعاخ تسف و*# رد اب د رم | دم

  شروخ روظنم ماجتن | یا رب

 دم

 ویا وم 1
 ادب ۳

 :هطم ردقنیایل و من |دیمث ض دن
 ۱ امئیب وا هک لثیع دره هکیمقوم رپ و ِح ۱ 1

 دوب هداتسیا الهاک نت دم" رو
 و دو ورسنوج تب

 وا ایآ هک دنتسیل هل سنت
 ۲ هنایدوبهدش هدایب راطق نابهزا

 نر نآ زا وا منکسمن رک ۱

 یک راظتنا | رغالخ .دشاب هدشمواپ

 همانزور دی رخ اسب و دیشک یی

 هک دیولج تسمسق هک ۲ تساوخ نیا

 بنا و

 9 نر

 هطوحمز| امشحورخ هجوتمهکدو
 ؟دوشب هک دش

 رکفت تمالس نیتدام یلیب

 دیشک مهرد !دشیاپنآ

 شمسانشیم بوخ منیمب

 میجم از شاهنایق دیناوتیم-

 ۰ کا

 هراتسا شدانآ رد تسراد یه دو ۹

 ترطضموین ابصعهجوجیپب وا دمدوب مدوب هچوتم تسدد |رتپا ب
 ار و زاب رک اانض دمایمن رظنب .

 رتهات وک طوتم دح )ایمث سم
 ۱ ی ی زا ۱

 لس دخ و تس ۳ ی اس ایا 6 ۱ یق وقف سو نوگنک

 | اف
  ۳ یاه

1 ۳ ۲ 
 ع ۱ ۹ ِِك تاعدطم ا# السا ۱ را ! بس

 یتسدفک ذا یقیقدیسدز اب .دوخ هر ِ 5 ۹ ۱۱ ۳ 8 ۱ اب ژ اِ ٍ
 س ۷ | .تس

 4 دش اف و قآ ِ للا ریل ۱ 1 لعع سا رم د

 ۱ ها ۷
 ۳۳ | رب ز اد اش یافتا ۳-۳

 فک رذ ؟ ] ۳ یمن ۳ مایم زا

 دب زاو ر يه دد لدر ,؟ دو دوج و« تك رتخد

 ۳ ز و طسا لس 1 ی ابب ۲

 یا دعا اس بس# ۱ ره اطظط

 4 لا ص

 نو و دب ز را یم

 دنک یشوسب مشچنآ زا دن | وتب

 سیداپ هرسکب طیلب ددیکی
 دادیم ناشن و دوب شقیک رد زین ندناب
 یواههءان رذگ سیلبء ۱۱ وا یر دمدب هک

 مروادو اب هسن | را« هلاک و ردنب هداو مش

 ؟ طب ٩هد رب رسب ناتلگت)

 جرم ۵ رز وا مرواد»

 یبلاج هتکن یو ترریءابرد

 روط نیا ارب واحن ] رد . دهشفشک

 نامهرد زن یو

 زلاس هو طابخ مان نباد ددح | رظ
 یبداپیب هوالص هک دون یروهش«

 یاس یا دادرزمل نت نل رب دد

 رصارسددیو ها رتخآ یاهدمودوب
 فا یو بو رمع یتیشب ناپج

 را رسآ مدره تبانج عوض و»

 هاگآ رو درکیم واچ رتریمآ
 نی رسد تسود داسار عرواصحد

 ؛دنبون «نونیلک یدناودوخ
 «تجوب یلید» همان ذودیتانجرابخا
 تداوجذا یرابس رد هک تخادن ایم
  هد رک كمکارب و یلاتج و دلیحس

 رکید راس نونکا رولیسود
 نسیا لح یاب هک ورم ساسحا

 میدتنآ» تاک زت حن رفب ی امعع

 دواد ح -ایتحا

 فک رد یاهمان تقد 4

 بلج دوخب اررولبس هجوت لوتقم
 هجوتم تشاد ,ار نآ نوجد درک
 دصقس ناتسلگناذا ارهمات هک دش

 مویکشرونالولو سدد اب وسیداب
 تک اب !ندرک هداب زا سیو دنا هتذوت
 : دناوخ نمنج

 هک ن کد واب «زیزع یالولد
 یاربو هدرکت اهرار سیراب زکا
 امورت هتفهرخ[ تالطع ندنارذگ

 ود . دجنر مهاوخ وت زا یعاین
 وتشادمیهآ وخ یلصفمیت اب ناما زنم
 طعاواات یئاوتب هک تسا رتهب یلیخ

 گكينو, یناببام دزن زین رکید هتفه
 زین «درفسله كرامو و «نوت راب
 درفله کا)زلم دو دنهاوخ احتی1

 هتشدذدک لاس هک تسا یسک نامه
 تسرد دیهاوخ ادشت شتمابب

 2 شرکف هلاح ات ینعی ؛

 رکف تر وص رهب 0 /
 5 نو رس زا لبق تسرداگ"

 دراش دشدر ردیواجژا رفنکی اجنآ
 مدای تسزدلاح رهب منکیمهابتشا#

 شیک دن ذویتکش اهداچیب دوب كيدزن
 وانوتکا لاحزهب .یشابب مهژااد
 تب یبمه اد شاهچب و هدرک حاودذا
 نیاربان .درادم تسود هژادنا
 ,ه دن آر ترس یل یخ

 است هشت زورات نیک یعس

 اد تندعمآ تروصررپب و یشاب اجئیا
 . مرظتنم , نک فا رکلت میارب

 <یلاس» تنابرق
 هک ون یسا ناهنیا !یلأاس

 «الول» كرمماکنه «نیت رامیلیب»
 ۰ دوبهدینشیو ناهدزآ

۰ 
 تم داخدسم هک د وب بش 4 تعاس

 سال یلاک» کرزب لّونم صوصخم
 نآزا رصخو بجمت هک ی اهنابتاب
 ب مک یلاصوهب دش# ه دن | وش

 3 # 0 ۳ ید

 ۱ س ۳ دوو تمدقشیپ 9 یتپ زی 2

 .دیس رب ودر و آ دایب تشادبیج ۸
 ؟ نژابدوبد ره 5

 ,"متسیپ نئمطم- ۲

 روززامش دیهدب همادا بوخ- :
 نا, زا 5۳ دین 1 نر

 ؟ در دشل
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 ی 7 3 ۱
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 م دا زین « سآ ره هملک نیا را یم

 هشیمه هملک نبا هک تسایرمع كل ذعم

 ها رمش نم مسا اب اچ هر و هظیسسج نت

 ۱ «سا رهز مینکب رکفهک تسزد .تسا

 یطلغ مان تسا یاس یب مسا هل وص]

 یزیچ نآ یعقاوینعم هکن وجتسا

 3 ۰ تسین یث هک ات تلاح ریبعت ی رج

 یم رگ رسنیا زا هبنج ۳۹ درک رگ رس یاربالصا ۰ نمیاپملیت

 ونک نه ابی ۱ داسیازا ض رغ یلو دندوب هدشهیهت اپن [ ندن اسرت یصب

 «ص رتودباش تساهد وبن ناشتالاحند رک ربغتم و مدرم لاوحارد فرصت

 رکبد هک سوسقایل و دشاب نم یاپملیف فیصوتیارب ی رت بساتمتفص

 و اجب ات و طلغ تفص نیا دوشم و هدش رب و

 رد هک درک داداو ناتسلگنارد ادووبناس هدادانم یاهملیف

 ۳ 0 سد

 .دنکیموگ زاب

 فرح اب اریدیدج هناورپو قیدصت۱ ۰۳ ۰ زا دم یاهلاس یبتضن
 نیا تحن نم یاهملیف هک دنک حاتتفا مساره» ینعیب هو یداصتخا :

 . دوشهداد شیانت هاو . . "
 هدرسپ یود نم «نیتشکنا رفدملیف نیل واهک دوب ۱٩۳۱ لاس ۱

 بتا هاب *0آوتم . ملافنیاب اهییک ریوی روتس) تافلد همدم و
 هنام نمیاهملیف یودنیگنس تقصنیا دعس نآ زاو دیشخ تانسا ره

 هب ؛ كاثتش> و یاهملیف ینمب یئامنیس یاهیمرک رس هورگ نیا . دنامهک
 یمدرم«تساهامنسنایچاشامن یاهوزر| زا یکی هدننک عانقاراکشآ _یعضو

 هجب ذات وتاساسحایاوس یساسحااب ۱ یزبجأب دن رادلیمو وزرآ هک ث

 . دن و رب رود ناشهرمزور یگ دنز یداع یساسحا یاه 9

 زا رباتحارص نیااب و ماهتف رگ ار هجیتن نیاتلعو لیلدودب نم

 ورسرپد فرکش تیقفوم هتفگ نیا داریایارب نمتخن لیلد :منگیم "

 .دوب نآاب هباشم یدس راثآ و منیتشکنا رف»یاپملیف نیتسخن 2۳ 3

 «هدننک هفخ هحنس د ملیف هیچن نمض هکیاهثداحذا نماد مودلیلد

 : ماهدرک دخا دم آ شیپ ناتلگنارو

 قالش یدرم نآ رد هک | ربا هنحصیراد ربملیف میتسا وخ ی« هزاب ۷ و

 # > یم 1 -راک ؛ددعتم نادرم هنانززا دش رب هحص هعق دکب هک مینک ع ورش در ۲

 صوخب هم نیا. دندوب مورتوآ موهه یک هک ویدوتسا تلتقم نا ی .ز
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 دوج و تدارشو تیانجب هتفخ یلی ام و نونج كر كيام هبهرد " ۱

 اضراملیف كي ندپداب امنیسردا دل امت نياهک مین ارقب رگ ا تیبا
 3 .رتهب هچ* میشاب هدزن عامتجاب مه ی

 تسل ادلافطا دوش دب !شار تكانس|ره یاهملیف یچاشامت نی رت
 رتپ-ب یلیخ تسادادروخ رب نآ زا لفطكی هک, رس

 * دنک یم مضهو كردار كانتشح و ملیف تاب تایفیک رن نش
 -روخولو) نیا همهو هدشهتخپ و «دیسد ناشزنم هک اهكررپ
 اههچب متفک هکنیااما . دب ایمیا همساب و ه رغسم داعش اب
 9 یفنم تفص كاپ بابت | مروظن ز راد یز

  هثدچد دنیب « امرگنب هچن رتیب یلبخ دراو

 4 3میس*
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 یلامنیض رتک | راک رهزا شیب سدوجو و مان هک یدرم
 یرصتخم تسا هد وب ر؛ وم كانتشحوراث | را رقتسارد یر

 ار سد وخ <یناسرتمد]) نفذ ت وق زا

 9 هوس رثک | راک دوج و ۱ یک دیچیپ زا تیمهانیا
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 ۳ زنا فول دلد
 ۱ مه 7 دنا اچ | ر هقق ر

 رسد ات شل اتم

 رب و دبی اهلی و 8 سر و لنت | یارب ورم و بل اچ هتفس راک

 تشب دشا وخ یم ناذلد هک نتسه اهمدآ یلیخ . دنهدیم ناشن

 - 0 7 القااب ۰ دننک ادیب میسطا ۱ازوام زیچ كيب یعیبط

 روس ۰: یلاح سنج هک یتفو ,تسلقا ی زدجا#» یاد ره تدس هک دنتک

 9 ی ار شرع تقو ۲ دشادیپ اپمدآ نیا دوج ورد
 ۱ و ماهداد تدلایخ یایند «هناسفاوزادوزمر یابند « دن ودیم و رف
 و هرناک دنسب ون )<: :رگ نارداربو و «نوسردن ] سناهو یاپن اتساو

 (مجرته ناک دوک یاههناسفا

 سایت یموپ یاههناسف|اب شیب و مک كانفوخ یاپملیف
 ِق ۳ اپملیف نیا :دنس رب یم نم زا هک یتقو .تسا هتخبم آ
 ایا یاربمی رگ ناددارب یاههناسفا :مهدیم باوجكي هشیمه ؛دراد
 ۴ تبسا رضم
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 بر وک ابانج و لافطا تامک احم دروم رد هک م|هدینشن زگ رهنم

 للعد هک احم مزاول نا ونعب هاگداد تسابد هاگشس ارهصق باتک هلی
 9 !دنشاب ۵ رک هضرع تیانج

 ۵ کد زاس هقیلس نسحو رحبت كانف وخ ملیف كي هیهن رد هدمعلماع
 1 و تایراب یبانطرب اب هشیمش هدننک هبهت راثآ نیا داسب ارد سان آ

 . دراد هدن زغل

 " رب د تاعوهومذزا یریوصت داجیاینعی فوخمملیف كب هبهن
 ٌب تسفهآ هدیعزار و هتکن هکتسا نیا ۹۹ ی 7 هعاج
 ام دد. نم فارسنا هبنجنیاذا "مرذکی هک ه حبه هر

 هرکی وحم «تشح و» ریوصت ۰ دونشیم بارخ راک و هدنخ رب ز دن دیم
 بوت ربق ,نیف رد 3 نی |ناتساد. تا لاحع« رکب دمه شن د رک هدن زو

 نیا اد هاب لو لب اقولوقم ؛یقطنم یتسیاب ۰ ندوب بی رف و بیجعد
 ۱ ناتساد <یابوذاجم یرب دنج هصق كيبدیاب كانتشحو ملیف ؛ هبنج
 هدرگ پوسجمناتساد زا ین زجدیاب «تشح و» . دشاب هببشلیصا هن ایماع
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 سا هملین زا نیر هو دوش هدن ادورپ ناتساد رطاخب و
 اناکما ٍ کی ادیچاشادت هک دن زب رب یدوطاد ناتساد ساسا الا

 پ دن , دن اصرتب و دهدب ناکت

 ید تیمها یرجام یلصا رتک اراک تكانتشح ورا [ رد

 ره تاسر نیا يمابجامرکت هوجشیدیاب 2
 ۳ کا یو هری سا فا

 _ِك ۰ تا ؛یم ما هام و دیلپ و تسپ ید کد نچره لا ۱
 ره رتک را 0 اهم : , دپ ایر 13 فلز 0, ۱ را

۱ ۲۰ 
 ار را - و وا

 1 ۱  3 را
 3-۳ ۳ ر

 2 ی دتکدج هل ۱ -ورانآ ۱ ۱۳ ۴
 سس سس  ۳ تك

 قم 7 1 ۳ ۳۳
۱ ۹ 

 9 دوب زا م بند  مدآ هر ۳ قمر رها 0 :
 ۰ لد هن رد ی 9 میز ادم هد درغا دناعا دوب رتهب هک تا اه

 ۷ 5 _ ات ۷ جج ۳ _۳۹
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 لیفتتردف یتهیگدارب تانتشحد ملل یلصاد شاخ «نفد . هودبپ
 | زجا ؛اه]ل ویسس نداد ناشل اب ًاهیلبف ۱۵ ریغا نا تسا يچاشايجر

 زا یلعز ریوصت فب شووخدنب یچاشامت هکدوشیم داجیا یو
  هلاسب 1

 یرجام نام رهف ریاگ و ی اشامت ۱ نیششکن 1" یاهملبف رو ال
 ناشوجیاپهقناد ع رع دوا | داش ۸۶ اد یاهشب اه آ هل رل اب را ۱

 . درکیم عدودود تترم هل دیدیم یفبرتکلا یاههاگی 2
 ناسیههعدش د اسب | هب كامل یعمج هتسر و مهاب لاکشا و رب و اصعت نیا 21 7  أ ۱ ۳ ۵ زا

 « ظ ز ۳ نا وبش هما دکس هک بف رگیع ۳دوا با را مک مک دل وز ۱

 لا رد دن دیهج یعاج )امد ره 4 م راودسا) ودشمم رهالف یا شو

 و وزادن ابب راکباد شاهلیخم دوخهدننیی هک تسام)لال ی رب ی رگ
 قیوب ارث آ هلس ونب دن و یخشءار یا هتل اپ و رب وصت (لیه دی اب زوم

 هب تیبث یدردنه ساسحا یچاشامت هد هک تسا مزدل رک | دوما لییی
 رد یعیبط روطنار ساسحانیا دی اب وا دوخدوش داجپا ی رجام رتک | ربع

 : بس دوجوب شیوج
 متسه نیتشکنارف تیرفه رنک اراک هنسویپ و نویدم نم هچرک

 مهاوخ هت-وبپ رتک اداک نیااب ژاب هک مث ادیم منک ربع مه لاسدا زهرگا)

 نبتشکنارف راک نایرج)ا ادمیاپ ؛یرس نیاذا ملیف هس هیجنذادسب (ووب
 رتکد یاهبداکنب ریش هتنچ مدرک سح حوضوب هکنوچ مدیشک نور

 تروصب دراد مک مک هداچیب .تیرفعد هدشیلاخ شیالویهو نیتشکن ار
 نیتشکنارف ملیف هسب تبسن هشيمهنم .دیآ یمدد كيمک تیصخش هكپ
 فالغ رب من ادم بلاجو بوخ یدانآ اد اهنآ و متسه نیبشوخ شیوخ
 .بلبمو یقالخا هجیتن تیداجبا ضوسب هک یزورما كانتشح و یاهیلین
 .دن راد یچاشامت داسفارد دمعتابوک

 دوب لاسمد مراد داببوخ كانتشحو یاپمایفب ادمدوخ دورو

 رکشل یهایس ؛مدرک یم یداک هدرخ « متشکبمل و اکیرمایوت متشادهک

 هک یمقوع . متسشن یم نوبماک لر تشب « تقوکی یتحو مدرکیم یزاب
 نس یلد «نایناجزمر» مساب یملیف یوتدش هارب ور یردقكي عاوا
 تسرد میارب یکاتتشحو مب رک و تخب ریب هدیچ هاتوک یاهوم ؛دنداد

 , دن دوب هدرک ۱

 هتفگ شدوخ اب یتسیاب ویدوتسا هیهت نا ریدمذا یکیاهتحتقون ] رد
 لد شمیدازب هبوخ ؛هداد یئورب لدوت هفایف یلیخ ابابنیا» .دشاب
 «۱ هنک یژاب «الریف»

 هبدن درس اد ناشدوخرومشم شقن و دشنمذا یناحنما هبصالخ
 هد نرکیم راک نم تروص یور بش رشمأامت هتفههس هک تسفه مداپ ..م

 نینشکن آ رف ملیف ناد رک راک لبوزمبچ دش تسررال وه فورعم تسامات

 «نیتشکنا رف» دوب تسرد مه وا رظن اقافتاو دون نیبشوخ راک هجیتب یلیخ

 یاجتفصنآ وبح و لال ؛ خم یم یالویه نیاد درک اپب یدای) یادصدرع
 دنچ دنشن رگ میمصت نا دننک هیهت ؛مود ملیف رددعب . درک اباد شدوخآ

 هک مدیمهف عفوم ناهنم , دن راذگب هلوبه ناهد یوت مهفرح هیلک
 .دش مه ناىهو دنکیم بارخ ادراک ما یا

 « نیتشاذارف سو رعد زا یا هنحص ناتسلگناروسناس هکنیا لس

 زایزیچاب «یتسربهدرمو تالیامت نآ رد هک هناهپ نیاب درک ۲ ۲

 ایلاتیاتخاسبوکسامنیس ی دیزاو رمز یاد فا هک یاهنارکا

 انددددوج ومع ون نیرثلاع

ربا رذ ی راصحت (هدنن امن
 نا 

 ۳ را و و رسن وح ار یزاسملف زاک «فول راک سیدون»
 رلازبس رب

 هفخهحن>یشملبف نیرخآ ردزاک نمضاروا ربوصت نیارد .دنکیم
 ۳ تگ هدهاسم 4« یدنریبار ۳ ملب نادرگ راک اب «هدننک

 دوشم هیت ناتسلگتا رد ملف شا

 دم وملعاب رک ره نم هک می وکب دی اب دروشادد .ددراد دوج و لسقنیا

 یاهشلیفزا یض» ناتساد هچرک و ماهدرکن تک رش یداربالب اق ملبثرد
 روآ ترفن و ۶ وطمان هتکن دجاو اهملیف نیا دوخ زگ ره ؛ هدوب دب نم
 یظن وودتاس مقل ادم یُت زوص رهب زود ساب نم تسا هدوبن یقالخادض

 شوهو هقیلسو,د وشیم بوسحم یچاشامن شذراو شوپب یداقتعایب نم
 هتکت نیارکذ . دشاب دناوتیمرئا كيدوناسرایعم نیرتپبدوخ صخش

 او صوصخب ملی كي ندید و نتفرب یرابجا سک چیه هک سین دب مه
 ۰ ررادن

 ٩ تسیچوت تكانسا رهملیف نی رتپب : هک دناهدیسرب اهداب نمزا
 . نیتسعن و یلصا «نیتشکنارف» ماهداد خساب دیدرتی نمد

 شحب یلوسص«نایجاشامتیارب هکیتف وا رمدوخ یاهملیا هشرمهنم
 + رطاخز]هشبمه /بنکت تایلزچبیت رت نیاب و منسییم نآ زا لبق ه و .دش
 اره دایزتانتشحو یاهملیق منک فا رتعا دباب هکنیالثم . هوشیموجم
 یوت مدوخ هکدشابن" دیاشرما نیا تلع دنکبن جییپث و دهدیمن ناکن
 اتدردمل یجاشامت اهنویلیم یاریاماو ماهدشرهاظ دایژ اهملیفنیا
 عون رهزارتهباد یداغدارفا هرمزو» لدتبم یگدنذز نامهزاب مدرمنبا
 نیکست رکید حب رقن هلیسو رها رتشینآ اب دن دنسب یم رگید ناتسار
 دشاب دیاب نسب نآ رد ابتصو یم رک رس ره فده نیکست نب] و دنب اب یم
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 # داعیا ث تأ رژ
 # درب

 سیوح رنه هارمخ كلی «تلادود
 ز | مد لر سء ۷ 5 1 >

 ت سفت ی یینآ 0 رس بسا " زا

 ۹ ۲ ت ۱ ۳

 یک ! رهت | « تل | دقت هحعس ) ی دهم

 ملیف یعامتسعا مزسلالد زا طاق

 یوسب < دن رگنیم رب زی ناک زاتسو

 یآ رب هن افق راع و لامدوک یسست

 < نیئوک كمیناج >"حور شباشک

 زدد وب ( تل | دع هحئب نام رپت
 رظن

 «تل ادعهجنب » ناداقت زا یرگیدهدع

یس بتکم هک دوب یرگیدرت]
 ملسف ها

 لحم كنج زا لق یوسنارفیاه

 و < دوشم ملاط حیص و

 ارنآ ((6د ۸: ۰ ظ۶۱0065]

 هچتب> یلو..تف ریذپ یمذاب شوم آ اب
 راک زا هرخالاب هکت انجن آ «تلادع

 كيتنامور راث] نایم رد دعآ رد

 هداتفا رود و دنلب یا هلق لات

 رگید«دیدودوخ یارب یتح هک وب
 و هب رجت ,تسین نکمع نابلوصو

 و < نافرع > اب « دید > یاب

 ه رخدلاب نا یریثاد یاب ور تاقلعتم

 رایعع رگید سپنآ زا .دبسرهجیتتب
 صخشم « تلادع هحنداب یوراک

 یکینکت وا زهتسا تلاح هراویهودش

 وا داثآ رب یتسیلاشد و یدام

 .تسام رفیکح

 ۰ ۱۹۶۸ ء نوگنرست در

 یداکمه و دن وب نیتخت هسخشم

 یسیلکنا هدنسیو اب « دید و

 ملیف نیا دد دوب < نی رگ ماپیرگ دو
 دود ار دوخ هجوت مدیر لوراکد

 ثكب لاصدرخ دن ز رف نساع هطبار

 ترافس وضع یتمدخشیب و رییک ریفس

 ماناب ناتسادنیا ) دزاسیم زک رمتم
 هلجمرد «انشدیات ]طصوت یرگید
 و تساهدشهمج رت هناهام تاعالطا

 ار نآ لدبمات هنافساتم هدنب نیا

 تب > ملیف (مجرتم دان رطاص
 مساب هات وک ناتسادكي )۱6 نوگن رس
 یم-جت وهدشهتف رگ «ینیمز ریزقاطا»

 كدوک كي ینادرک رسو یگتفشآ زا

 مدآ > یابتد بیرف رپ مخدجیدد

 ناتساد و ملیفرد .درب «اهكرزب
 كي  ییدا نف و تمنح كيودره

 هدیدرک لامعا یظفل هنارهام یژاب
 یلامنیسو یندا رثا هدنیادد تسا

 دن وشیم لامعتسا رگامض زا یاهواب

 ۳35۳ ری ج

 و فا نا 0
 

 ریز ی

 یل ا رج امان آدول آ هنگ عج رم هک

 3۳ سا هن | زاک انز 5 ۶ و رشمات درب

 ی رم اب ا ناتساو بس دز وم كار

 حمظ هک دنک ایام
 ك بل _تقا اط ینضبس ٍوس

 آ ۰  ۳ ۳ ۳ 3

 سا 4۵ ۱.بسرق ۳ را «هیسل رز س» و

 صسءلب تاققحت نمض,تسا کم

 «اهنآ > ریمض هاک ات هچب رسن نیا

 هب هک یریمط درو آسم نابذرب ار

 و ددرکیم رب یو هقوشعم و ورم

 هنیمز رب سیلب یسدزاب سپ نآژا

 - هملک دریکیم زا رق كنک هطقن كی نیمه

 یفیقح زا رسا هدرن هدنب اشک هکبا

 و كرد یادو تقیقح نیازژاروتسا

 ددادررق هچب رسب نیا دوخ مهف

 یلصا یاطخ رو فعض هلعقن

 «صوخد نایاب «نرکن رستب > ملیف

 نم و رو هدش تاتسحیرما هکتسنآ

 1 تومن نیا ۱ دب امت نم یر رد

 ناتساد لصاذا !رملیف شزرا نایاب

 هی | هکب ر وظب دز واسم ار

 دن ریگیمن زا رف رابتعا و شژرا فردر

 هتشک | در وخ رسم ترآقس تم دگر

 رب رک یعضوب تیاثچ نیا و تسا

 هن اقشاع یارجام» تروص ژا ربدبا

 زرهو اه غ ورد و لهاتم درمر

 و ه دش حراخ یل ومم 4و و نیا

 اتدشوک یم تك رسب .دیاییم شرتک

 و هعدخ یا وسءیرگیدیاهغ و رداب

 زا |ادتمدخشیب «مهتمصخش غ ورد

 كرحم ودز|دب ظوفحم نون اقلاگنچ

 سالخا و تسعمص لدع نیا دد وا

 كدرمس اد وا هک تسا هناموععم

 نیا هکیئاجن آ ذایلو , ددن وب یم

 كب «یدب و صیخشت سعدقان كد وک

 سس دن | وتیمن «تسا هتخب و غل اب د رف

 یب رف و هعدخاب یمقاوغ ورد و بذک

 قرف ار طوب رم ان و یعقاو ربغ

 لیصا «بوخ > دناوتین «دراذگب

 دهدب زی. ینطاب دیو زا ار

 ناتساد تلکسا دی رلو راک و

 الصا هک دنکیمضوع تدومنیدب از

 لمع نیا اب تساهدادن خر روت انج

 زا شیوخ ناییرثا ندورفا یارب مابف ینادرگ را نمض «دیر»
 یا هنحص ملیفرد رما نیا هح 2 ۱ دنکسم هداتتسادای ز شیاپنسد

 دشاب دئازمالک هب یمو زا هکنآ یب نآ رده تسا یدیدو بل اچ

 ددرگیم لقتنم یچاشامتب الماک موپفمو رثا

 رب یی 0 تی ۱ سا ی لس[ ان هی هی ی

 4 177 یا رک رز کر
 نا کد اچ او عیب

 نشت ظ : نو ۳ تب
 رب ی رم ۳

 9 ایر 2 رئا یسزرا

 ر ۱ رم ۷ ص7

 ۶۳۰۰ مو رجب ددوم یفاحاد
 ٩ _ یلاثج و ملیف بز حس
 روآه دن دس ش ی 3 ۹ بم سلن ناتسادكي

 ۱ ناتساد رد رگ ا

 ۱۰ رب نوویمپ ۱و تمادسیپ
 )۷# یراکهانک و
 ۱ ام گو تسد هجب زاب
 لا لکشب د وا مایفدد «دوب

 4 ,دهاشم محرت لب اق و موصعم
 نراشحا د رهاوظ شوختسد هک
 رودح ان ملیف رد هچرک .تساهدیدرک
 ناووک طباددیحددو یقالخا قمع
 ناتسادسل اف یدشظطنح تمدعشد و

 رز |هدز و آ ددین رز وصب وهد رک ضوعار
 ارآ «نیرگ ماهی رک هدوخ دی اش هک
 دن |وخب «هدننک مرک رس»یرثا

 یوگننک > ای < لیلق نایب »
 مدیرو رثا نیادد4 مو زلدحزا رتمک
 روم یعضوب دی دو دم ره تسدرد
 یحرط و هلیسو تروصب «بلاجو
 رد , دیآیمدد ناجیه داجیا یارب
 ات وماپ اددجحم مدیر زین اجنیا
 « یئاهن ناجیه > ندیسد ارف
 ب هنحمرهژردار ((ن[,۱۲۸۶)
 هراذگیمن تق وچیه دزادن ابم یبوست

 ادناجیهنیا تردق و راشف هدننیب هک
 ادنآ زک رهو دنک ساعحا مان
 ه دبق تمسق دنکسمن اهرلماک ودیدک

 ملیف رثوم رایسب و ذنان تولابد
 رمانیاو دوشیمادا فیفخ و هتسهآ
 د وکتفک هنحصدوخ رثاو تردق رب

 ۶ ۰ يم هدیوت وز هرهج ی
 رب هنحصدو < مارآ ظفلد نی داضت
 اد ین اجیه 4 دارف ی دو بابنلا

 و ۳ لا كبس كب رداک 90م اتتو ۱
 ۰ « زا رد حیپم را: 7 دو ۷ دا هت اما ادنآ هباقمهک

 ۱ 90۳۳م نزوییب « كاکحهو
 نیا فالخ رب 6 دیر » لاحنیعرد

 داج.| ۷ رءهحنم و صاخ درفنم

۷ 

 ِك تراس و هی رگیت

 ۵ یاپا وز باخت | و اههنعم
0 ۳ 

 دنکیمت زاجیهد اجر | هقب اس یب



 مان ۲۰9در این

 # ن رز لو 0

 ی

 وت > رهش فارطا یار ی
 . ددرکیم ذاغ] ان اسارو

 2 داب ندنل هب ۱
 نیاژ.مایس؛ناتسک اب ی هام 1
 لبقاپتدمزادوشیم 7

 تیقفوم یارب ددوبلاه نازاب
 اهروشک مذاع ٩ دوخ راک رد یرتثب ۱

 یاهملیف و هدشایتد فلتخم طاقنو
 یاهنیمز سردار یدوپشم و كدز

 هیهن فا زک غلابم عرخاب تسدرور
 ناژاسملیف یس رتشی . دناهدرک 1
 یناتساد رههک تساهدوب نیادووللاه

 ناشن ابنآ عوقو یلصا لحمردار
 دوخ صاخرفستاآ و ای

 نیا تسا یهیدب ودنب امن یدادرب

 ردو هدشخ ملیفب یصاخ هولجلم

 هتخانشان و تسد رود یاهنیمز

 یلیخ نل اسنو رد یچاخامت یاربز

 رظانموروک دزا رتبلاج و رت یئاشاین
 بیم بیت رت نیاب , دشابیه یکتخاس

 زرودیاو یک رگ ات دوویلاه هک می ۱
 دنا 4 تسا هدومن زاغآ اند

 نایاب زک رهشکی ورا زهیاهناتسا ۱

 یملیف نا وتیماهن ] هعوجمژاو د. درادن
 كرو را زهرد اند رودو هکت خام
 !دشاب هتشادمان 6 زور

 " یهجوت لباق یاهملیفذآ یکی
 عو-ةو یقیقح لحهدد | ربخا
 كرد تساءدش یرادربملیف ن

 هکملیف نیا .ددادمان «شزرااب شش
 رد ناوجرس و رتخوهلی تش 7

 دشأابمم وتاموئام یشحد ل ۳

 رثنی وان ادو نسب و تک رشاب
 قوت وئام وئام لی زا یگب

 (! ناذوس باتف 7 ریو 2۳ بت
 . تسا مدشهیهت * اف ن

 هک
 اب

 یاب

 !زورکب 2 زمرد ایند رود
+ 5 5 ۰ 6 ۵ 

۳ 

 میایق زا یا هنحص رذ رب وگ یراگ و نرو,بیه یردوا
 رهظ رادعب رد قحسع

 تسا هدش هیت تدارحرب نیمذرس
 نآ رد هکدومت رک ذار «عاجشودپاب

 لوا لد «یدلکیام» مانبیکدوک
 .دراد هدیساز

 «یوگنیمه تمنرا» دومشمرثا
 یلصالحمرد ایردو ریب درم»ماثب

 نساراک یایردردو اب وک رد یی
 ,ز شن[. تساهدش یزاد ربملیف

 [ب لبق یدنچ هک مهار «رتسکاخ
 ترباروو «ثروهاتبد»و تک ر#

 یاکی رمآ ردمیدید نا رهن زد <« مچیم

 هیبت مداد یزتورزد یضی یبوتج
 ۱ دو هدش

 یلابیز وقشع نیمژ رس هسنارف
 یئاکیرمآ نازاسملبف یارب زین رتهو
 و موسرو تاکن و یعیطرظانماب

 ؛ دوش صوصخم یعامتجا بادآ

 . دوشی« بوسحم لآ هدیا نمزرس

 یاهویدوتسا هک یتاهملیف نیرخآ

 دناءهدرک هبهت هشنارف زد دوولاه

 قشع» ین دیدوس اجملیفژا دننرابع
 - یلی» طسوت هک «رظزا دعب رد
 و ر» وک یداک تک رشاب مددلباو
 هدشهیم سیراب رد ندوسهیدد وا

 هک «ینیچ هشوخ» ملیف رکیدو دوب
 9 رو 3 9 ۳ درب 6

  ِك ۳و ۱ 9 ۳

 طسوت هشنآرف تونج یاهناتک ات

 یژیژز.تساهدش هیهنورتم ینایک

 اب نآ هیهتهک تسی رکید ملیف مات زین
 سی رز ونف ست نو راک یلسل تک رش

 سیدایدد نادروج یلولو هیلاوش
 : دراد همادآكسا

 قشع ؛ كيزوم روشک ابتاپسا
 هزاومه ناب نیاددژین یزاب واک و
 یاهملیف . تسا هدوب هجوتدروم
 یابناتساد هراب رد نونکات یددعتم

 نیهزرس نیا مدرمدود رب یقشع
 دنتام اپن زا یدادعت هک مياهدید

 یاء رطاخ نه راک یاهقشع روپشم مأیف

 یقاب دوخ نادادتسود لدرد یدبا

 رد دوولاهف یلو .تسا هدراذگ

 ودربخایاهلاسدد هک یلوحت بیقعت
 دن « تساهددوآ دوجو دوخ راک

 ابتاساب طوب رم هک ارد وخ هزات ملیف

 تسا هدرک هیهت روگکنادد دشایبم

 وكر رب ملبق تا وتیم اهت ۲ نابمررهک
 درب ماناز «توهشورورع) روبشم

 مس یلن اتسا»و فو رم هدننک هبهت هک

 زالد نوبلیمزاپج فرصاب مارک

 -یزاکنوچ یناکشیب رثه تکر شو
 -أیفوسو | رتانسگنارف _ تار

 هیت ناتساد عوقو لحمرد نزول
 تو زا نا 1 تو

 نی
۳  

 را دشخردس نانحیه دیشروخد
 طوب رم هک «یوکنیمه تست راو روش

 . دوشک قلادد زیت دشابیم ایناساب
 . .تسا هدش هبهت

 قباوس اب هک یدوشک ابلاتیا
 یئاپبنا رک یاهراک دابو دوخ یرنه
 یت ادنم رنهدوج و ناشخردنآدودزا هک
 لدافادو یجن وود ددان وئلد نوچ
 رهش دانکو هشوک رد «ژن آ لکیم و
 تفاب نآ طاقت ریاسو مریخب رات

 یاب طاقت نی رت تسانعزا ؛ و وشص

 ین ابمک ی ئاشابت هبلاج یاپملیت هیپت
 فرص:دوشیع بوم دو وبلاهیاه
 لیق زا یبلاج یاپملیف زا رظن
 «مدرد یشداب «یمور تالیطعت»
 ۱ مه بش هیت مرز زد لق یاپلاسدردهک

 «باوخقاتارا زهءد» ملیف زیناریخا
 هدتناوخ «نیتداعنیدد تب کای
 زبلول یرجییاسیزایهو فو رعم
 :تصآ هدش هیپت مررد

 یاهنیمژرسو اهروشک رباس
 هدزوتن تسدو رکب رظاتم اب زینایئد
 یعی دات یاهانب «یعیبط یاهیتفکش

 یلصا هتیمژ هداوه یرتهراآ و
 .  ادووویلاه یاهلیفزا یدایزدادعت
 ِ هوپق> لبقیدنچ ..دن |هداد لیکشت
 3 نول زامتکر شاب «نومتسوگ !هتاخ
 . . هیهت نیاژدد درون نلک و ودنارب
  .یکدنژ ژرطو موسدو بادآ و دش
 .ملیف نیا هلیسوب دوشکن يا یلاها
 ۰ دن آ هد رب ید رد

 . هکی دوبشم یاهملیق ریاسزا
  هتاءدش هیهت اتدراتک و هشوک زر
 . تک رشاب یئای روهكوخ یو ررسب :دیاب
 . هدوو نتآ دد ندولایفوسو دل نلآ
 .  هی . لیسیس» دوپشمرث| «نامرف
 ۱ یا آدن ادمادخ»وو رصمرر «لسود

 -ترسباد» تکرشابار «نوسل ۲
 ِض مان لیزری رد «زاک ازوب د» و < میم

 1 یا هک میتسسیف بیت رت نیأب . د

 ۱ ید از دوخ نرود هحب رد
 ءاهییاسیزو اه تنکشو تمیبط

 ِ هوا ویو تعیقح رد هکر ولطت
 ب چ هوکشو لالجزا یزج و

 او و !# شام کشم رم
 کن اهجدد اددوخ تققومآ

 ِ :؟یووونپ



 رازی زر نت تا 2 ِ ۱ ۰ ۱ ۱
 | نا سسنرب كب یقشع تشذگ رس ۰

 ورک کات ومهسس رداد ال یمرک ؛ ۱ ردزاکا) هام شن یاشا هن و

 ِ 0 0. ,ةمدح وصل مث !لاس میلیف نی رت زیگن الد

 ۳ ررثاكی موش فا" ؛دداب « اهعدمرزاسپ قافتاهسن ارف و ابن ابا نیب «وک ان وم كلچ وک یهشرد هکیا هعقا و

 سس .ءم,رهاشم نآ ره دد یی 1 دوب زا رق نیدب ناب رج .تسا یجداخ مهم دیارج رثکا ٌءزوس مهز وئهداتفا
 سمت ۲ ما ناگرموتد همشنودن .تسا و۶ امزو رما ثحب اف ی

 ۳۰ تشاس دهاوخدوح 1 ركرزب و كچ وک نیسحن ,دوب هتف ریذپآر اضاقت نیا لماتنودب «یلکوو , هدرک حا ودژ]
 را ۱ ۱ :میراشرود»و داهنشس ان تشاد,شب وه ۱ ۱ سرکرده کر اه اه هد یکیرک ید امر اد 7 و وتسا ۱ ۰ ۰ ۰ ۳

 ۶۳ نوک رسزا تفرگ مس  گ ۱ 7 : 1 ودومن توعد ارب وب درددوخ للحم رصةءارب و هلصافالب هک دم شش وخ

 ِ , ۱۶[ 8 ۰ 2 ها . ز دن ۱ ی تام  : | ۰ اب 1 ۰ ۱ 3

 تم راتس نا ی غیا زا را و 1 شیاضاقت درسن وخ یناکیرمآ نزنيا درکیملایخ هک شروصت فالخ رب
 ۱ لکس یدک" شقن نیا یافباز طب بت 1 رصت مزاع سص و تفریذیادوا تساوخ رد ست رک« درک ده] زشت لوقار

 7 منونیدناج» فدرعم تسی رانس او نیایا رب ۲ دهاوخ وک انومسدت رپ هیت آ رد ؛ اکیرمآ یامنیس ناشخ ردءراتس یلک هک

 ورک باختنا وب رانسب (رانلومسن رف رثا) «وق> ناتساد ندنادرث رب اروک ان وم كجوک روشک لها نترازه جنپ وتسیب بلق ناب رج نیمهو دش
 5 + بیا هدنسد ون 1 ف : 2 سا 5 تم

 ۱ ام < نسدد ۱ و ۲لاسرد 1 ناتسادنیا تكتسسد ون رسا وم ین رف یلک سی رگ هب رظن ودزا ابث | ۱ دوب هدرو | ردش طب فش و یل احشوخزا

 ۱ اه همان شیامن وا ۰ تشذگ رددوهن تسک هک یرامشیپ تا راختف | زادعب : دن دو هدش دنیق الع
 ی 5 ۳ ۰ ۰  ۳۳ د 3 ۰

 و. . .دشیم دپعبل وودن زرف یحاصوک ان وم هدازهاش هکنب|ل وا :(تسا یفورمم «تلفوح رچ» مانب هک ) مویلیالثم یندشن شومارف

 .دیسرریمناشف ورعم هناخرابقب یئاکیرم| .دنمتورن ناحایسیاپ هکتیامود
 0 ۳ وک ان ومسن رب جاودذا خب دات ندشكبدزن

 ارسزدوب هدرک بوشمو تحارا تخسار یدووبل اهع امط ناک دن زاس

 زد شبلاج ۱۳ هدزون یتحو هدر وآ دوج وب ار شوامن زیح و طفحتسم
 :فورعمهدننک هیچت میراشرودد تساهدمآ نسی و رب یودورب
 1 وژاس یشذرااب كرتنامور یدمک مایف هعیهلثم مهزابشیا تشاد

 ماجن ایا رب هک تشذگک دیابن قحذا
 شیارب هک احن | ات 1 یداک نینج

 . دومن تیلاعف دو رودقم

 ف د رعم لدم رنه

 لک هکلب « نایئاکی رمآ اهنت هن
 و یومنارف  یسیلکنا نیدقتنم
 شیامن ادملیفنیا هک یئاهروشک ریاس

 انتجرب دان | وزجاد موقو «دن داد
 زا و دناهدروآ باسجب دوویلاه
 . كصوت «سنک كلاوكرزب دوتک |یزاب

 راغتفا همجنیا . دناهدرک دیجمت و

 یگتدخ یامشش وک هجیتن تیف و رعم و
 رلداچ > نآ نادرک راک ریذب ان

 ملیف هیهت ابرودیو .تسا رود و
 دد اد دوخ ۱۹۲۹ لاسرد «لب»

 دووبل اهلوا | رطنان اد رگ راک فی ور

 یک )ان ۰ ریخا ملیندد .داددا رق
 دد هک یبیجع لیختتردق و نومضم

 ٍس هنکن ملقدوب هنف رراکب شا هبم-7
 )ادس ,تشاداو فپ رءتب | د نی دقتثم

 دتمههناگیب همه ریظن یرات "7 زین لآ
 (۲۹۳۵) ان وزپ رآ لها(۱ ۳۰)

 12 (۱۹۳۹)دایلیماف تخرذ

 1 هو ۷۶ ۰1 8 رس

 ۰ ۳: ادوا بیجع رذه (۱۹ ۱ )

 تی وبحم و ترهشحواب یلک هک هلاح

 ناگ راتس,یقدیب هکلم وهدسر

 امن | ودوب هنف رک بقل امنیس تختیاب

 ِ اهمان رد شد وج و زادنتسا وخم

 یدوزب دن رس یدراشرس هدافتسا

 یف رطذا .دونیمدو ویل اهوامتسترت

 هدهاشم هک دووبلاه نازاسلیف

 یملموتفم نی اب یتفگنهلوپ دندرک
 ایدوربم نورساهتآ تسدزادراد

 ویلک طباوردن دومن یعستردق لامک

 صوصعخب ودنن زب مهب اد ریلی دست رپ
 ربع نیودلک ورتع ینابک یاسور

 دت دیدیم ار عوقو ملیف هیهت كرادع هک

 یلک سی رک ذا یناسأب دنتسن |وتیست
 یاهداج رکف رد و دن رادرب تصد

 رگبدراب 1 دننک یراک اندندوب

 تپج نیمپب . ددرگ ژاب دوویلاپب
 سکع پاچاب یتاکیرمآ تاعوبطم
 ناژیوسنارف هثیب رنهو یلک یاه
 سن رب هقالعزا دنن-| وغیمنوماربب

 ینح و دنهاکب یلک هب تبسن ریثید
 نآ زا رگید یکیممنیا : دنتشوت

 دنچ هک تسا یرذگ دوز یاهفشع
 درو[ هها وغت ما ود رتشیب یژور

 . سیرگ هک دن درک یزاک هرخال اب...
 !ذایدرهم»ملیف داهچ ۰ درک تبات ملیفردار" اردن اکل !4؟لملدیلک
 ِ !دلیک ؛ یلدشن شومارف كنهآ نشجیا رب هاگن ]و دنک انیا «وق»

 ۶ نب ترهشوا «نمراک یاهقشم ۱ یلک سیرگ ۱۳ یا ۳
 ن



 نادروجیت ول

 متسود» یتسیابرودی و بل اج ودی دج یاهملیفژا . دتدوبن بسک اینورر
 م4>-لسا اب ۶م ادو» ملیف یو رثا نیرخآ . دریمان ر < نک مک رت ی دادپ
 . دننکیم یزاب نآ ردزن وجرفینج و نسدوهكاد هک تسا

 ناشخرد هرهج هس
 راک تک ميتفگ البق هکر وطن امهار اردناکلا سست رپ لر

 تیقفوم « شیوخ یکشیپ راه هاتوک نادودیطدد <یلک > . ددادهدپس
 نسب رتپب ناو ۵ هلاسرد یتحو درک بسک یمجوت ناباش یاه
 اروا ناوتیم یدیدرت چیهنودب و تفرگ داکسا هزیاجلاس سیرتک)
 راد تک رخان ار دوخ راک یو ۰ داد بغل آیی ملاعمود یوب راک اتر

 یلک حدوجشی ومع تار زب یاههمانشب ات رد رود ود اف آ ی ربات ت تاشیابن

 كيتامارد یاه رته ةهرود یلک « دعب .دسز تی ویحهو ترپش یامتنیب

 رارق لدم ایفلدالیف شنطومرد لاسودو دیتاسر مامتای تا
 لس اقمرد ار ندید سیذایلد یودو رب رد هک دیشکن یل وط .تفرگ
 هس .تدع زر دم | رد نوب زب ولت مادختسا تحت و درک 8, ۱ سا

 مسلیف )رز سس تسج تک رش ین وب زب ولت بلاج همان رب ءاجنب ردلاس

 .دومن اقیا اب نما وا یا رب یتیمهآ یب لد «تعاس هدراهچ»

 یاررب یلک «دن دش هدوشگ شید رب دو وبل اه یاهرد بیت رث نیادب

 ملیفنیاددتسن اوتن وا یل ودش هدب زک رب «یسک اتو ملیف تست لریافب 1
 نیمهدد . درک لد یافیا یویاس تیمساسناتس ها
 یزاد یل د (وسماک و مر ردات درک توعد یلک زا تسیل ابمیزما+ و

 یوباد «ژذورمین یارجاموزا یکچوک شقن رما رک یلناتسا ی
 سیرگ رگید بلاجراثآ هیهت ثعاب « مایف ودنیا تففوه . تخاسلو ۱
 یریگتسد -زرسشنآ - یروک وتیاهلپ - یبقعهرجنپ - مجنپ هلب 2

 زادمب ریخا م ۳ هک دی درگ ناک داز فارشآ ووق - یناهدرتخد -۰

 _ دششب ناپحرد یتوزباد

 یاه مسلیف ناّریا رد یسیلگنا تكرزب دونک ] «سنیک كلاوذا ت

 -دویل وا» ۰ «كرزب تاراظتن او اهن ]نی رتمهم هک دن |,دادناشن ی :
 رازه درم» تقیهح رد یو .تسما مسی دات قوس یر ۴ تسر و

 شاپ مای نی

 هم

 یراشرود 9 در یاب مد 702 ی

 رسمه لایت دب < هداذ فا ای ر و رروم ملی
 سنیک هب ادددرگ ؟یم اب

 ۹ مد ) سم

۱ ۱ 5 
 1 س

7*9 ۲1 ۳ , 9 4 ۴ ۳ ۱ 

#4 
۳ ۳ » 

 س دب

 یلایددیورین لار

 ی روفرپ 7 ایه ز ودون ر اذک او 5

 :گ كلا ینورد هندوس ار وا یلاع
 :تفک "۱ ۸ لس وب یه نیت

 رتابوط و نی رتک دزب نب»
 یاءراتسزا ما یگشیب رنه تدم

 راد ۱رسال تن رتک دیش «نادروج ی ول »
 رد ار ردن 1۳ |صت رب نبد ولد د و>

 ۱ اس دنح دا ودتسمس و 7 یلادنیلپ اب متلان رطخ دیمتو مابق رد یزابذا نو» .ا کال 7 اب ِ 93 ِ ی و 8
8 ۲۳ ۱ 

 خ

 نانکت زاب ,راسو
 هکلع لدملیف نیادد زلگبانیج ۳ ءراتس مدهروبسنک اد

 نارودردن اس تر ۱1 هک دشاب یشقت روح جا نیادیاشو و راد» دپم | ران رام
 اب رام هکاملر یافیادد و عامن ره تصا هدرک اب | یگشیپ رته
 هدنب ] دد اطقو تسا یدادعتسااب ص ,رتکا دهروم دنکیم تباثیب وخب
 ۱ ره | ناب سو دنام دها وخت یصا يب تاراععارا
 دژاسیم مجمتددق ( مامان | ر تنیس رتک | زاک

 ؟ ضپ رک دایکب ۳

 ماست زد نونک ات هک تسیا هسون نی
 (۱عاددوب دز

۱ 

 یاس درهجاس 4

 ناشی رتهزا نادر و ؛ ی اب

 ررشک رد «سانشان نزگب 4: يلی# ی

 حنا رها

 یمیدف هثس رته <

 تساییرأات بم سض وصنر آ
 همج ان :یاهپملف رد یلیقراب ود .دنکسمع یزاب یملیف دد ه ون | شن داب هک
 نس و رز یسجز دون هتشاذگ شید متنالاوست ریاود م ثامن اتیاتیتشک

 یی 4 0 ملیف رد ل اش لاسود دنکمافبا ءوت»ذد ادیلک سی رک ردامشقن هک تساهعفد نیمود < زر دنل
 ی تاک درفلآ
 <« دزد یریگتسد »
 یلک ددام شفن رد

 | ق ون هدش رهاظ

 هک می راذگن هتفک ان

 یرگنه تنک هكي
 لراک> مانب لصالا
 ةداوناخزا «یابت ول

 كب نینچمه و یتنطلس

 سی ویدن-یاهو ماتب
 اراختنا زبت «ندی وب
 یلاهلد«وقدو ملفدد

 دنا هتفرک هنپس

 نانکیژاب ریاس زا

 زین ملیف نیارگید
 ؛ل و زاک ,ج ول یتسباب

 نارودو رم و لتسا

 رفثسب ر ؛زک راب گب د

 دیولسب رود و خوک

 دوج وان هک دربمان ار

 نب رتهس ؛تكچ وک یاهشقن
 یاهرتک اراک یپجو
 وءداد 4 | را ر یصخشم

 بلج العاک ار حس

 . تخاس هدنهاوخ

 ملیف صالخ
 یرگنهرد۱ ٩۱ ۰ لاسرد

 تربل ]| سن يب دانجیا ام

 یارب ( سنیک كل از
 (۳۷هحفصرد هبّب)
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 0 اس ِ و 6 زا از 0 ی ی )۲ 1
 و ۶۳ نی هک ۳

 رم مط 1 , فن ق رخ.هه

 ک ی * ۹

 ۱ اع ۱ -
 زا | انس ودب) یلک نب
 ۳م )صب بت چِ 4 3 . ساق راد رم

 ۴ ٩#  یقرست

 ار کت  ر رادن هلا زا یشذ دا
 1 ی زا ۲

 رم روا یا رطا اجیارد

1 

 3 و رس ی لک ما

 سس ی ۹ ِ

 نکا یک ۳س *صع از نز ۰۷. ۳۰ ام

 بس كم اسق ا و «شر زن هک .ک ترس

 ۳ __ت

 5 ًاضم |

 3 ات 1 ۱ / ز 2 ] ک رس ر 4 ۳

 ۱ ۱ را یک "1 6 ۳

 ۱ 7. / 5 زا کی # و ها
 أ ۱ ت ۱
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 ۰ ۱ ۱ 21 زبف نادرن راک تی رتسهر ۳ 2 ۳ ۱ دوتسم ,وال لی 4 ان مع + را روم "ما ۴ ز احع طفس وه ۰تا گلی ز
 را و بل اجتب اهسس و هدش هنغاس سا وا رو ار کی رمآ مس . تان« كن ز یا راد ملیت ك

 ۳ ِ وب ۲ ۶ ی یهل تا و فا د

 تتساآ ۹ اهم اه زا وق رد زا «تساس اهآ زاد شز را

 رسما تی تروص و تسا ی رظتس ها
 هاو رب رو هتتاس هتسج رب یادت

 . .تسا دن

 ونابحاص هک یتایتشا و نح رح
 رهآنی رظان و امنیس یمئاد ناب رتشم
 یم دن زادبم ذارب] ملتق نام تی

 تسن لسل و
 ناتساد كبذا ملیقةژوس هو وا

 و.دش سا) شو رق رب و نوت

 شزدااب ناکشیپ رتهزا یاهدعایت ات
 یاه شتن بوسموزال وب مهم
 واتلانو دنیاتیمءافبا ارن [فلتخم
 یرئا نیتسغن ملیف نیارتمهم ههژآ
 4٩9۱ رماک ددبدج هقب رطب هک تسا
 «م)اعهچیرد» ارت ۲ و رتم یئابیک هک
 . تسا هدش هیهت دعأتبم

 و یقشع ناتساد هکن | تلس
 یاهکنچ نامژرد ملیف نیا ما رد ولع

 تسین دیعمب دتفایم قافتا لاصقنا
 فوررعمملیفاب ارن"[ نیدقتنمزا یخرب
 دنچ ره .دنیامن هسبأاقع «هتفرداب ربو

 فلتخمتان اب رج نیب یرصتخم هباشت
 دوجوم روب زم داکهاشاب ملیق نیا
 هک درسک راکنا ناوتبن یا و تسا
 یزیامتمالماک رت| «یرتنید هقطنمو
 تقفوم رطظن هطقن زااپنت و تسا
 یارب دیاشمدرم لابقتساو یتراجت
 هک امنیس غیدات ملیف نیرتشدزفرپ
 وب دوتسا نیمه هلیسوپ لبق لاسهدفه
 .دوشبوسصحم یبقد دشهتخاس

 «یرتنیر هةطنمو لوا هلحورد
 و لساکنذایدادرن هکاحتآ زا
 دناوتبم تساامنیس تاینکنت تفرشیپ
 یندشن شوما رفو هداملانوف یرثا
 ههشو كشچیه نودب . دودراهشب
 ۱-4 رماک >متسس هک تفک ناوتیم
 هدرسپ فلتخم قرط هپلک نییرد
 .تسا رتبلاجورتهب «رتطماک شپ ره
 رد ملب یدادربمایفو یزی.آ كند

 ردو تسا ریظنب اسفاو دوخعون
 سیئروس ترپارزا تسااجپ اجتیا

 یرتمیلپم ۹ ۵ ملیفیورب هگ دادرپملیف
 رنهوءوکش.تمظه » ینابیذ یلایتد

 دداوداوهدننک هیهن زیلولدبوید

 صسخصم امتصمویدنرد هوزون نرم

 نیا رکود تر زب راختء) دناهتعاس

 رو زسش ول

 هدوش هقیاضم زیچ حبهزا ملف نیا هیهن

 نابرج اهتناات ادنبازژا تر رتمدو

 - راک و هدرب شیب ناحیهوروشاناز

 رستنوم و هدن زار فلتخم یاهرتکا

 اس دنارگ كب ترک ار و هدادء ولج

 داجب!!رمزال فست و طحم هوکش

 تسا هتخاس

 جب رک ا)صسار لووت هب هجوتاب

 دزالبمیوب رانسیا رب صخش (دیقف)

 .دوشیملااقیرتشب شز دا نمفاک

 ناوتب هک دوب لکشم یلیخ
 شورف رس باتک یورزا رزسدح

 ملیف یارب یلوب رانس «حی رک هلد

 , دی ۵ رع وب

 هکن آ رب « و زارع نمفاک وب دانس

 یلصالووت ساح یاهشخب هیلک

 یئامتیس تلاجرثا كب دراد رب ردار

 تمسق نیرخآ .دوگیم بوسحم زین

 هد رکیماهن 7 تیضت مایف سس 1 1

 با رطشا و ناجیهدب دشت یا رب ناتساد

 هبه ذآ شی ملیف نبا نایجاشامت

 بلجاهن ] یزاب و ناگشیپ رتهیوس
 - ناج شقن رد تفبط . دشدنها وخ

 تسیل آهدیاودوشرب ناوج یسن واش
 ثلاپارد مقاو یرتنیر هقطنملها

 دوخشقن یو دوشم رهاظ ان ابدنیا
 رد هک یکشیمه مرف وكثبس نامهباد

  قوف داهتشاو تیب وبحم هتشذگ
 یدابهد ومن بسک شبارب یاهداملا

 ۱ . دی امل یم

 ان ازوصشن ددرولیت تب زا
 ثتامارد یاههنحم زا یخ رب «ثاب رد

 داد ریکیم شودرب یلاهنتب !دملبف
 باذچ و اب زلاح همهرد ملیف نیارد

 شقن ددتنسیرما وا . دب امیمهولچ

 دهدیمهئازا یمنامدوفرپ رت یک لن
 اسب یاهسب رتکا نیبددرا ماقمهک
 نیادد .دوریم هلاب رابتخایب شزرا

 یرگتن وم هن امیمص تنسیرم| وا ملیف
 ان یاد ددادیم تسودار تفیلک

 یدژا رتاب تفپلک یکدند هکییاهظحل
 دوشیمل دداقددرگیم یهشنم یک انلوه
 .دیامن ریغست ادوا بلق

 ( رس) یلک+ وک نیل رام . یلاعق وف ام
 هنیا و۱۸ ۵ سا 4۹2۷۰ داعلا 3 وا ل رصحم

 یسل واش ناج- تفپا یرمگنف وم
 ها ر۵اذازژ وس سر ولو تبا زیلا
 را یگ لا «- تشس ی رها وا

115 ۸4,] 

 (لاکیزوم) نا رتخد
 رلاک و رتم-پ وکسامنیس- و رتم

 اشامت هک یلاپملیف لب اقمرو

 و هتتش یاههرپچاب اددوخ ناب

 دننس رفیم ل زنمب اهنیس نلاسزا یتحا ران
 فورعم هدننک هبهت رثا «نا رتخد»

 جدوج ینادرگ راکب و لکیسلوس

 ی-! ابن د هک تسا یملش كرزب رک وک

 ها رمهدوخاب یشوخ و تذل ,ییابیذ
 ابنآ نایجاشامت كش نودب و دراد

 رابود هن ارن ] تیاضرو یدونشخ

 .دبد دنها وخراب نیدنچ هکلب
 قوف ی رنه رپ | كب «نآ رتخد»

 حسن رتسد دنا وتم هک تسبیاهداملا

 بوصم هتسج رپ دنم ریف یاهدع

 زاتسا یسیفن لاکیزوم ولب ات دوش
 ۱ اهزا و[ ؛اهصقر اف ادم ؛ تاک رح

 هماج رد یصاخلیتسا كي اب هک اهكن ر

 ملیف نیا .تساهدش هدادرا رق تسا

 ین اد رگ داک یریظن یب لالج وهوکشاب
 مودم یارس و هدش هتخاسو

 دوشیمبوسحم یک رزب داختفا ابلیس
 یا.ف كنه آ هکنیا دوج واب

 هتشون رت دوب لوک طعوت «نا رتخد»>

 ۰ صق دیاه هنر و دا | «دش میظنت و

 لیتسا و كبس الوصا و نوبسادوک و
 هک دوش یم بچ وه ملیف یا اد رگ داک

 لاکیزوم یاهملیف فی دررد ادملیف

 كول ایدهک درک فا رثعادی اب دادرا رق
 یلکب كب رناپ ناج نب ربشد سچلد
 ب تست ادملیف لاکیذوم یاپشعب
 ایتخا یب ناسناو دهدیم را رف ع امشلا

 رامشب یدسمک بلاچرثا ثبا را آ
 یاهبن اب نب ریشو املتم ددرآپب
 هک یاه زبشوخ ثداوح 3 نانکتیذزاب

 : دئتفایم قافثایرگبدزا دعب یکب

 ثآ اب ملپف هک هاکدادریظنیب هنحص

 ۱ -هنصسزادود اهنیاٌهمه دوشیمذافآ

 4م ۳

  " ی

۹ ۳ 

 دا رسم یرتیمزا دنن رابع
 رنک یک 7

 ار و تلا اثبات

 لادنک

 , ده دیم ناشن یا هتسج رب

 طبس و تیذدوم

 , زتنصا هتف رک

 اسدنچ یدک و لاعیژوم لازم رک ک عدوج دادم
 1 ۳ أ و لر بز

 (نرتسو) كنفن لهچ

 كي اجنیارد تسب زازسو ناد رک راک

 مبدقت زیگنا ناجیه - نرتسو رثا
 وا دوخ ینادرگ راک اهذت هک نکیم
 نرتسو یا-مملیف ریاس نیب ذاا رن آ
 -ملیفادزاسیم زبامنم هداتفا اب و شیپ

 هاس پوکصسامنیس قب رطب یدادرب
 و تسا جشاوو اریک یلیخ دیفسو
 یاهنیم) رس هسامح نب اب یسصاختلاح
 ۱۸۸۰ لاسددان وب داتل ابا میسو
 باص سا وداب كي نآ نام ربقهک
 . دشدیم ( دشابیم ماذحا و هلک

۳ 4 1 ۴ ۰ ۳ 

 *۴ ۰۰ ی ۱ ی

 ۳ روان هنف

 رک ۳ |رروخ ملیف نی دد
 ۶ لر زا یفا رک و رک

 ان 2۳ نا ودآ

 و نزار یاد رک راک ریظن

 ,دب و ریخآ

 روت و مایا و س یلاع

 زا وکپ یراب ۰ یلا نیج
 یوج . رواک یزیم

5 )70۲ 

 بوکس امنیس - سا وا
 0 ,دننک هبهث رل وف لوماس ۰

  شفسا دد كب ون اتسا| راب اب
 ناو اسی راب ودوشیم رهاظسل و زاب

 لارطا نوسکب را ناچ و رک اچ نید

 . دن د رگیم وا

 يا اگ تافل ی سبب وجخ
 هوا و ۱۹۵۷ ربم اثرس

 ۷ ما رداکز زج ۰ كي ول ات-ااراب راب
 لث وا فر. نا ویلاسی راب

1۶ ۸۵ 2 

 (نرتسو) یاهبا رک هحلسا 1
 ۱ اب ودسامنیس و شم

 ۳ ارفنآ وننپلاک رو,
 و تلخ رب هکنرتسو ملی نیارد
 هه فا نیایلک
 . ۳ ادایبلاچ یاپیذاب

 ۲۰ هلهرر پل ۱
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 وکال رم یسل رب تلف ترهش زا .دنلاو یمل مه اهب ه و ویلاه

 ران: محاب یدبدجهرافم شیپ یدنچ هد رادرب تسهیل اب «یلک یی
 و تا دا ها را وووبلاهرد یلاغوغ سا رب ۵ و ته اب تل * یل وتسا
 هب یدبدج یاک سیب رک تاواص و مالساب متسبا درا سک وف یا ایت زا الاح
 را ۵آ یاب لو و تسا « را را یزو-» شم 1 د رآ فوم میل دز نا دنهآ اله

 رد ی زاپ زا ی زوع « دشد»ا و ی رب ۵ یلآ سا رگ ید و زا » فو رعد ه دنن هل
 هنااب تغا رف دنهفءاام نپچ و تنارآ یراکاب «سوبب نمیاجب اراهنآ» مارف
 ال »و دن وبه وا تساه و رگ بب فال یا ار یاک سا ره زات نوش اج هعباشو

 سی ر و نیاناج هرکپم ! دی هار ۵ و وی ۱۵! 4۲ یلالط وم * راتد رظ ز وری د

 (رواور وام ردد و وپا اه زا رس یلک 4! هبب۵» رات-ال مه الاحو,د وب ور وم نیابرم
 <! دنه د یمبقل امنیس ما اع رگب د یک سا رگ

 1 |دینادب تسیث لب

 نولام ی د دو دا نسد وه كآ رم

 بوس هی رنههس كاتسا تربارو
 راب افتاب < هتشون داب رب» ملیل
 ناکتشرف 2 مانب یملیف د رگ د
 لاسروبا وب ین ابهک زد < هدشهدولآ
 ۳ دن امد رک یژاب

 مایا رد 4 و دنا را ,و وا راه* _
 و و# یصش یا ایه رذ 4 ۵ ۳

 ۷ ار یکب راما ل را ن وشیم
 , دنکپف

 هتشذگ بوخ هرطاخ هکیناسک
 یاراد الومعم دن راد دایب اردو
 ]۳ هل یب و «ایزاح

 1 «دبلک و ملیف مامتا ز | دن

 رثنالکك ی شقن < ندل وهمایلب» *
 دوش دها وغ اف, ا یراذگ ) بلاج رلا دد اد یکچوک
 ک سه ۳ نیس

 .دنک یاب دو نیم ودردات تشک دها و )ابد ۴ یدودورب دا يددزب , كس و ره ملیف دونکا مشالا وی
 ا ۵ راس / « را را ۶

 ن ودا دها ون تک رغ( رگ )۵ رگرد تف و) ملوف رد ءرلاج بل یو ۱ ۱
 وار ۶ الطا ۳۹ راتلتب* ظ ۳
 هک ار دوش سبد رل ودر

 زا فقب علت 8 ۳

 / ۳ ۱ ن 13 ]| ات ۲(
 ۱ ی را سم رن یل را ۰ 6 بو
 ۸۱ 7 اب ای ۳ ۱ام ملا زو

 # هل روب وبا زد و الیلس و

 زا را هچوآ وزوم و دوی الپا
 اسب رم یداگن رب, ؛تف رک

 ز و هل تضاد م گقآ

 یا راتسا رم تساو وز رلیخ
 ید ال هک یو 6۱ دیس

 | رفب نوک | دوب لدعشپپ

 برثه نولف و ذومد نتف رک
 ميمصت و هلغاو رب یکشیب

 اب ارکشیلامارو هود هراز

 كبودناسرب ناپاپپ تبقن وم
 روهه ر زن تگ 9 وات لر

 0 تسا ین و رف و ما وئم

 یلسب ۵۵ زا ملیف نم رت ین اج



۱۲ ۱ 

۷ 

 و ۱ ۳ ۱ اتسا ف 4

 ود : واب 2 : فشع
 ناتس رامیب هراب هد اهتخاس یل و

 گلد « < ی و رساب رس تون اممات

 لس 41 هم دنون و رت راک هلماعم

 و یفالیب ۹ِِ -2> را وا نوح

 ت دل ۵ وخ یابی ر یاماروناد

 تسا وجبسه) و د ردی# یرفا و

 دنبل یلاتس "او تر شم | روآ

۳ 

 یسنمم دب یلن وباب ینورساپ
 تحاس مز۸ه ار" وا و تخاد رب

 دنک رظنف رصاما رون ام زا...ات

-# 

 دوجو تفرشرب یا رب ها رکیاهنت
 راذاو ار یمومءلیک و:تشاد

 رد «نو) زر ولت رد یقطن ات دنذگ

 راضح و روا یاریا وا روضح

 ا رهیضق ددیامن ۵ا ۸۱ ,ژاشنثت»ا

 ۱ دو ۹

  دش زاغآ یو قطن هکیتفو .
 دعب ش رسب هک داد شا!طا یمن وب
 -.هث وشوعم |) فالاتخا اعت دم را

 قطن تساهد رک رایتخا را رفشا
 یاجح زاها و اعد : تفا) رییغت

 رد وآ هواب و تف رگ ار نآ

 ۱ دید رگ قفومدوخ تب رومام
 «نایاپ»

ِ 

۳۹۹: 



 ثا دنم + 2

 ی

 ّت هل ق زرد اع)»رادا

1 

 ۱۰ یمل ۱
 ۱ ک یاه راک.
 یا یا 1 د و | 3 را

 یا
 6# ل و دنا ار ۱ نادوا

 ۳ ۳ ی ۳۹
 ) و۱ ۳ )7 2 هد

 الا اش ۱

 گاخا ..هترب لو
 اد

 ۵ و 0 7
 « ده و و

7 
 ۳ ۳ ۷ اا نا. ۳. »ی ۳

 گی ۳ 1

 ۱ هک دیک دز و
 " ۰ الاا]

1 ۳ 

 4نکسأجیر ۳۹ » اق ۹ ِط

 لا 9

 ید زا
 اخ و مدم نا لابث در دم

 وبدوتسازا ناپکا
 نیدوهامهژ ور, نیدنچیوجنپ

 و نامهاک ] رب و

 ه رخال اب كرز, ویا نا تب
 ار «نودنارب» و دادی

 كروبوت نیناجملاراد رو

 دش یی اف

 یلمع هب رحت اهنآ زا تضاد هک دن د رک ادیب «نروبل وات اهدص نیب ام

 تا رگ

 تو

۹ ۳ ۷ ۲۳ ۱ 

 سرچ چ ل : ۳ اس
 [ 1 ۲۳۳۷ جز ی »2 ۹

 د ۳ ّن ۰ ۲ ۹

1 , 8 * : 

۳ ۲ ۳ ۱ 1 

 ۱ أ ۲ و

۷ ۳ ۰ ۱ ۳ 

۱ ۳ ۱ 

 3 نا 5 3 | سا تی ه

 ۳ 3 ۹ ط

 3 ی

 راک زور نآ درد « زی ز» نودنارب»
 ها و هک شر

 یا 4 ی راک ره ۳0 ردنلفد
 ۱ اما
 ییدما و 9 2م تل د رک ا يتح ید رکیم دا

 ۶ لب
 رد زوءآ تصد نا ویح نا و4 جاست

 شا دیمءاگن هزاخ

 ب۱

 نی ریش راک ورنآ دد «

۱ 3 ۰ 9 ۰ ۱ ۰ 5 

 ..ه تجد ی 6 ن گ رد رب ناب رد » ۳۹ت ی هم هنر از تح ۵ گ ر

 بم یا لاح و هتشذگ

 ]| 2 | اب

 سه نیا راد دارو وا و
 و

 با وه د وح

۱ 9 ۱ 
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۱ ۱۹۹ 

 رگ راک كب لر «كدوب وین

 و درکسعیژاب

 و تردق ددقنا

  رخب تدشو تث رج و توق
 ه ربا تل ه رخدلاب هک داد

 ؟ شد وخ بیبصن زاکسا

 لداب هکت یا رس یوم زاب

 هر دشاب انْشآ

 ام رگ اک كي تا یبس

 دوب هثف دو رف تخس زادن |
 نا رک راک همهلثم هک, وخس

 ودر و ی رع ین ده 5 رگید کت ۷ ۱

 هی ره رب دیک یم یا
 4> رظ هبغ و دادبع

 < شک داتفابم شتعد مد

 هخ وک و ملعا رد ۲# يل را دن ]| رب ۶
۲ ۱ 1 

 رب ) يسع اب 8 زا شرم رآ اسا ِ

 آب

 2 رو

 یاهدرخ ويدالدرآ زه دمس ویدوتسا یا رب ؟یرنه یدژد هلدنیآ تف ریص
 9م ی راه منسع راکهاشتب داجب | لب اقم رد مهژاب هتلاهک دروخبآ

 سوردو اناوت دنمرنه یاژورما اما

 یداژآ طیحم محرب طبا رش ز و رما,دنم

 وهدرک یلص وت زا ار هتشذک ناراکژور

 رارق راشف رد | رت ساعو زاورب درلبحور

 نا رگ دارت یک ۳۹ نأ ویح یتح + تساهداد

 كب یروبجم و رکیدالاح «دننکیم باغتنا

 یرادب هان كنعف و زبیت و رتكس

 :دنکیم ميلظ<ن وفا را نیل رم»)<) دو ورد اه

 ووتیاسو هشمدنااب یتاوتیموت ر.طن یب و

 ِ یداذکن و یئاشکب ابمم نیازاهرک
 ام رکا ,دننک ل-وحت ون دنهآ هوس هم رق

 ار حاس و كسو میدمآیم میدوب وتیاجب

 شاب .بطاوم یتکع اد رانا یتسا و

 :دشاب ,دشک یکتس رک ز ور ود یکیحأآستالبق



 سل لح و

 روطت,!از ناخآ ت ص

 بآ
 سل ۲ رز

 ی 1 ع :
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 ۷ تست بیا
 ۷ رح ناف درس وح و تنش اس

 زا ۰ ۳ ۰

 ۲ ملی اه و اس هت رک و سی یملق

 تمعل شوغ آ رد تسدونادح بشنو

 ود یلوگک هکد وب هتخادنا یابد

 بی بم دن دوب دسح هتیرو ح ور

 ودن دزیم مپ اد یکسبو یاهسالیک

گ شا هلک هکرلاح رد تدوح و
 هداک مر

 رس

 تو کس

 هتف رک ماهدنخ وا تاک رحژا

 هجبل اب هک مدیتش تقوکی دوب

 :تفگیم مناخب باطخ یتاپقیا
 هک وت هتحوس زدن هةصص

 یزالد و تصدی د آ هب نم ی ودحه

 وکب یهاوخیم لوب یجره + به

 ۱ مدب تپباقت
 ناو رس سج زا سانکسایرادقم دسع

 هنأحاو تف رگ من اح یولج و دک
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 ی «سوتیلام لوپ همهنیا -

 زرصا مدب ردقچ وگب یسا ودد ور

 یسدب وتسل زنم سردآ هک سروطج

 ۲ تنو>یرد مّتس رقن

 تشاذگ بیچرداراپل وب هراب ور

 : تفگ یدرسن وخاب و
 یشذدا هک لوب وت یلب ًاقمرد ۳

 مودک نیا خاا 200
 | ه دی هک سیا هتخ وسردپ

 هدذازآ و ی رثعچ
 «تافاکمو هب بثن ] مهناخلیم

 هک یسالیک ره دوب هدش راجد یبیحع

 درکیم فراعت شایتسدلدب قیفرپ

 شتسدودشیم دیفس شکن د ناپگ ای
 زونهدرکبم لاخ كلفط .دبزرلیم

 سیسپ یذاب لونشم نس یود مه
 هب ششچ یتف دو ؛ تسا تاقاکم

 دش زاب هدنغب شن اب داتنا هدازآ

 : تفگ و تشادرب رب مدق دنچو

 زا نه رادذگن ماهنتونم ض

 * ورن اجنیازا + مسرتیمیفاهنت
 یاهدنخدو هدروخاج هک هدازآ

 : دادیاوجز درک

 :تساجک تساوحا یگیمیچ

 ؟یلیب یمن ومدآ همهنیا هگم

 هکیل احردودم ] هدنغب یرشج

 هن رک |یدرگ میلاح دشپوخ

۲۳ ۲ 

 و مشکی دای رف مدرمرح دوب كي د رن

 ۱ دی رب نوت « نو رسدی رب : مگی

 |مدش هن و وب د ندرکسملابخ تقرل

 یوتكاب ناخلبم بشن واهلب

 رد یسک رک ا امطقو دوب هتف رشل ر

 هکنی|لایخب «لتاق» تفکیمشش

 هدب ره وهکی تسا سراب رت آ:نسیور
 هامتشاهک دنک تاثدم اساتو دیشکسم

 نیناجملاداد هشوک شیاج هدرک
 ؛ دون

 روشن (د

 دوب هداد هیکتلبم كي یور

 ؛درکیم هاگنبشن ] نیگنرد مرب هب و
 درو آ هل اباد شرس متفدوآ دزن یتقو

 ا رج ناغ نیسح متفک درک فراعتو

 نزب یثموشدنلب مهوت یتمشن ابن

 ؟ تسیل

 یمچ وت نمفرحب هکنیانودب
 :دادب ] وج دشاب هتخاد

 ؟!یدیدادلاپ ورملیف نیاوت

 ؟هروطچ وت رظلب
 :دش نم باوج هکشيا : متنک

 !صق رب وش دنلب هیوناژ بش مگیم
 تفگ هداب ود

 نوم یدعب ملیف یریماوت -

 میدی رخ پوکسامنیسیکل دملیف اتهد

 ۱۵ رتپد یرگیدزا مودک ره هک

۰ ۱ 9 ۹ 

 هی 2 تن کو ۲ ب هی 6 ۷ ۷ 6 5

 رکف زا البحا اق] نیسح می

 مگیم یچرهو دابمن نوریب امنیس
 شدانکز ا یتق و هدیه هلاب رس باوج

 :متفگ مدش دنلب
 مرا ودیما«روشن ادیاق آ بوخ-

 . هرذگب شوخ امشب بشما
 تخ ادن اول ابا راههناش هعغدنبا

 5 تفگ و

 نافوطو ملینژادعب هک المف

 یملیف دد مرادن لابخ ماهرهشرد
 لوماسنوچ مهملیف نی | هتبلا منک یزاب
 لوبق هنکیم ینادرگ راک نایکبجاخ

 هن اضپ اچ رگ راک كي لدنآ رد و مدرک
 . منکیم یزاب ار

 هنف رگ ماهدنخ اهفرح نیاذا
 رگب دف رطب اق نیسح زا دعب و دون

 . مدمآ نلاس

 كلث راس

 هانشوه اب یسریلاوحا و مالس

 بورشمددطا رفا « دشع ورش نا
 لدسیمنوخ هساک كيباد شنامشچ
 : متفگد وب هتخاس

 نوت اج كن داسیاق ۲ بوخ ض

 اه زر وط

 : تگ و درک تفلک | د شی ادص

 یشوخ لاح اهامشتسدزا

 ؛دی راذگب تحارا رم ودب ورب (مرادن

 ود دنم رنهو رنه شزرا هک دیامش

 ملق اب هکدیلابش «دیدوآپم نیئاپ

 رک

 نیا هتسهآ هک مدینش

2  

 ۱ ی و روح

 5 ۳ ِ ف

 ۱ 7 هو تسا هتف رک اد

 نردسا ۲ نک لد پ
 ۷۱ نیمکت هب ول اژب

 مای هراب ود
 ای ّ

 ۱ یرردک ۳

 ۱ ی هتنرناتدای -

 یا هر شومارف ادا
 تار ناخ كذش وه یتق و

۳ 

 بلرب) 0 : درکیم هميمز

 ورد یاد فاص ناسا
 نزراب هاسن لک ملیف رب 0

 ق سا هام دنچ ناخ دیحم

 یارب یا هتفدرد شوک انب زا لیبس
 واکس کر هد هدرک تسدد شدوخ

 نیرارردشاب هدیدن هفایق نآاباد
 لفاچ كب اب دنکیملایخ دروخ رب

 یجم.تسا هدشورب ود "تف رعماب
 دیدوبهداتسبا نلاس هشوک رد هک

 باوجردمدرک مالسواب یتقو مدرگ

 ال رعمیب ید وطعچ كبلع مدل

 اچ ندزفرح نیاذا ادتبا

 ۱ متفگ دعب مددوخ

  «دابلکمرظنب ناخدیحم

۱ هک هدش مرگ یب ددیب یاههداب زا
 

 # : ی زیم فرح روطنبا

 شوگانب زا یاهلپبسب یتسو

» و دیشک شا هتفررر
 3 ۱ تف

 (رظنب «یلوضنوت هکر

 0 دابد هگا ؛ هراخی

 لا اب -ِِ زا 0 نیو
 0 رب ما دوم زا كن ر

 ؛۲۵وب هدیدن رواعنب | | زدیجم

1 



 ۳ شم و ! ید رز 9ام ۳

 بل ] تم ۳

 "مات | ملیف نا هک مگ
 نوح + هد رگ 1 بمب

 1 ۳۱۳ 8 جی

 ۳+ یک یئسب زا ال وه اب
# 

 یه اپ
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 ته, را
 ِط

ک هل اه ایر[ ۳ 1
 یشاب ّ# وم ه

 ؛

 درگ تدوخژااب ک

قدصم سابعو ار هب. 3ام اما
 لامسا«

 ۰ هیق رز ۱

 یدوس» هدوز ف
 ۱ را را واتر

 وب هتک رز هح و
 ۱ ۵و رن آرا ۳ ان 9 وب لو

 بش درد اه اچ أ ۰ ابف ور

 2 ؛ دوب رتبلاج همهز| هب وز |
 «دیح رچیم نلاسدورو هنر ۱
 َ 9 ۱ تصع لای

 و رپجت رب ثالف فل زار شرح ۳ ۳ نیا هکیت اجن ]زا
 ۷ سارا تات مع حالر ِ

 یسب هس رد تداع لی مه

 هکنیا نودب ایفور هک دوب 1 درخت اهنذ ترور
 هن اش ناهک اتددوابب شر 4

 نایمددود رکیم ورف من اش تل س

 لس ! ل

 یو تب هرگنکد نچ و|
 لایخ نم + درکیم دایز ار ۷
 13 اچ ب لبه نیامدرکب
 مناخ هک مدیمهف |دعب یل و درگ

 احک ره ۳ هد رک تداعدل وما 1 1
 ف ور
 -یب دتفیب یبت رمان یوسیکب شدی

 ارن آ و ددادیمرب ارهناشراییا
 24 تن رب ههزآ رتهزیشوخ ۰ دنکبم ی
 شیاهوم هک یمن اخب یتنو کتیا
 هناشو دش كي دزن دوب هدش هدیلرز

 مامت هیت ر-هکی دیشک و ا فلزی ار
 اجزا و هد رک ریک هئاشب مناغ فل)

 مناخ هک دش مواعم لدعب دش هدنک

 مناخو هدوب داژرزام لجک ررب رب
 شب درب ] یوسیک هالکن دنک اب ایفور

 .تسا هتخب ركاپ هبوناژ بشرد ار
 لحم ثلم رصان

 ار شدوخ یلیخ « دشیمن اب مهزا
 . وب هتفر

 هبن رمکد ریگب م رک یمن اخاب تف ران
 یاچ رس هراب ود و دشیم فرصم

 هیاس هکنیا لثم تشکیمرب شدو* ۰
 دوغ رانک رد ار یفطصماتآ هدلا)

 « دیسریم رظنب قمدیلیخ «دب۶ ۰
 ردادنااس یاشف ابماسكي زوم یتفد
 ناخ رصان مدرکیمرکف تفرگ دو

 باضتتا اد دوخ ماد هیهزا رتددا ۱
 هدهاشم هرکی اما بر / ت ره! وح

 بشن ]

 نایم رد و هدشتخل رص ۳
 دید رک لوفشم ی تساوی 1 ۰+

 ار لسنا تلع متسدلغب قد

 تفک باوجرد مد رک لاوغس

 ناغ رصان هک ین ودیمن هکم-

 هثیب رثه هکنيا )البق یمیطم كلم
 هدوب شر رو ملعء دوست رن تو ام ی

 ای ههحدگ مایا وایب مهنلاح و تسا

 دشابض شزرو لوغشم تاپ زوم یادم

 تا رث نتفک میدق زا هک ودیم هتسلا

 6 اقا ۰ | رس ی وغ تواع

 شش لا هفبح مه نا رصات و ز وم

 هذفاتسب | لقب ۷ ۱ تسم یا هش وک

 ؛تخ دنا يه هل ایا شا هل ابپ امت رمو

 هچ ملی ه ٩ مد رگ هاگن واب هچ ره

 ست مس 11 دل یی مب تب تست یبلط «

 ۹ یشش دن 11+0 فشن م رکتسد

 ۳ یا ۳ ط ناف اف ۳ نو ات تا

 _ِك وچس : ۳ سیف نا لب اظ ع ظن سس

 - ک

 مددواب تصدب یسلصم و رتث و لاح
 ۱ اب

 مس ۶ ۹ رگی دف آ روح

 ۲ از سل از هش



 ۳ ی را
 ودو داتعه روس رد ربام ن ودلت 2 ربه مظح+ ا ۱ ۳

 تسب و رف ناهج زا مشچ دو ویلاهرد نوخناط رس رهن 4

 5011۳ هو ۰  ۱

۳ ۱ : 1 ً ۱ ۱  ۹ 

 كي رد ۱ داد ع ام سا ( طه ۱ رس هیع 3 رم را 3 ره اه ۶ ول

 ِ س ۳
 تر دن سآ مس _و توی

 تر ۳"
 تزدع تندر وا

 یل امش یا رفح) 5 زد نادس رام, یر دا وز و1 1

 نوخ نالع رس شرم زا و تسا ی رتسم ۰ رحالاب و دونه

 یا ,قنل6 هب 1 | رسا دل رسم ۳۶ دا لب سدش وا هر وآ تسدبارت ] رش

 زور دعا س+ نیل ۲ دم ] یب ست ی ماهق سس نسمپس و د ون ی

 3 رث سن حم رها زد تلقا هکیاجناخ ورک تشک

 دن دیمانعم (دو ون اه ناطلس]ارو]

 تعج | رم ناتسزایس نامه دش رز و.جف

 .دن امن

 هیس و را كسنیم ] رد رباه یاق]

 :تفایدل وت ۱ ۸ ۸ یرلوج مداهج رد

 رب وین نا ز نس) هب وا نی دل | و سس

 نام زن | رد؛دندومن ترجاپم( كب وزنا

 .تشادن لاسهسزا شیب وا

 هب راس هداوناخ هعنامز

 ردنوسیداساموت ,دیسد (ناژنس)

 قفوم (نو وفا رک )هاگتسد نتخاس

 یو رردهملاطم لونشمو دوب هدش

 یب رجت یاهزاک رد و ؛د وب هاگتسدن ]

 یابتفرشی امنیس هنمزرد دوخ

 . وی ماوس

 ی وا هک یعقومدعب لاس ۵ دعیبه

 سرادمزا یکیدد لیصحت لونشم

 ردب هعرزمرد نمشردو دوباکی رما

 3--ربش مک مک امزیس د رکیم راک دوخ ,

 . تف رث دوش ی دوص

 شورف یارب ی وا هکیماکنه
 یدایز یاپفرح تفر نوتسوب زلف

 دنلامو دیدش امنص تعتص هراب رد

 تنلشادقا نیا یطرفم هد زلع رس وآ

 یارس. یصوصخم تمالع وا

 دزت هک تف رگ رظن رد دوخ یو, دوتسا

 (ریش) دداد یصاخ تیقورعم هبه
 لاس ددوا هک دو تقف وف تمالع

 .دومن باختن| ۷
 رظنب نینچ لبقهام دنچات

 زک ره درم نیا یژارنا هک دیس ریم
 هک دونلیام جهدا درادت یمأامت

 -یم و دنک یربک هرانک دوخ راک زا

 اباد دوخیلبق تیعقوم هک تساوخ
 ویدوتسا رد «نوسنیلموت فژوج كمك

 درو[ تسدب ریامنی ودلگ و رتم
 4ک تفگ ربامیل ول لق یدنچ

 تاقام ندید یارب دداد میمصت
 اریذ «دورب یک اتنک هب یناودبسا
 یطرفم هتالع تاقبام هن وگنیاب وا
 ردریام ی وا ذود دنج زدم .تشاد

 زا یک دزب لیطصا یادادوب دوتسا

 . دون یا هقام یاپسا

 و ی زا 1 5 اب سه 0 هی ]

 ۱۳ )رد 9 0

 1 ریام نیودلک فارتم یوبدوتسا#مدد دووبلاه 1

 ۰ ضرمب هامدنچ تدمهک امنیس رهش تیصخش نی رتگ دزب خ
   0 : ح «

 ۵ هتفد ۵-۳ تعاسرد دون هدش داتبم نوح ناطرس ۳ ۳

 وداتفه نسرد ۱۹6۷ ربتک ۱۲۹ هبنشهس زور رپظ ز ادعب
 .تسیورف ناهجزا مشچ یگلاسود |

 نوسنیلموتف زود رب امنیب ه؟ یتاقالمزاسپ
 رد داعتفا قافتا كروبویت رد یالوج مایسدد |

 تجادرب تحارتساب وکسیسن | رفناس كيدزن یناتسداسیپ ||
 تمجا رمدوویلاهرد دوخیصخشهن اخب دعب هتفهشتو ]
 -یس -وب) ناکشزپ زک سپ رپماتبس هدزن اشردو دوجت |

 .دیدرگ لقتنم (آ-لا
 هتسجزب تیّمخش كرم مقوم رد هک یدرف اهن... |

 ۱ دنا یاد .لا.انرول )وا ند تشادروضحدوویلاه
 زح رد قتفرا مکیید یس هبنشجنپ زور رددا .زانج سپس 0

 ۵ .ذیدرگ نفد (دراولوب ریشلید)

0 ۴6 0 3 

 تاقالم رد ؛ راه . ب ی وا

 ن 44 ] 4۱>م ر ان ره روت

 یاد 81 ( دلا ره
 ۳ مس <

 2۲ وا و رهش رد هدد نر

 نکمم هک درک رکف ناناوج بلغا
 یاهدعیارب یلغشزیف تمنص نا تسا

 3 رگ

 نیاهک تف رک میمصت نیا رب ان#
 اب و دژزاس ووخ یملادلغش ار تعْدِص

 یف رعم وه دنیا دد راد ۰ ۰ ندراذگ
 یقرت هارد (بیلضاتروخ آ زا) ملیف
 دلش بایماک و تف رک شیپ رد ار

 هدنب] دد هکنیایارب ( ی وط)

 ددرگ قفوم یرنهرومآرد یکیدزن
 .دب زک رب ادرت ًاتمهو امنیس مه

 هک وایرت ات یاهراک نایمرد
 ناوتیمدشماجن | نوتسوب یا ریارد

 .درب مان اد( كچ وک یغای) و(نب رقیب )
 تسدب یب وخ هیاه رتع رسب وا

 رگیدرت ات دنچرد هکیئاجان ددوآ
 تیل اعف لوغشم (نوددوگ ناتات )اب زیل
 ( ریام-نوددوک ) هورگب هکدیدرگ
 دوخ ی رله یاهراک و دن دش فو رعم

 (ستسوچاسام) رگیدیاه رهش ردار
 ,دن دادطسب زبل

 دص مایف كي هیهترد اهنت و
 واسیس.دن درب صلاخ دوسرالدرا زه
 دوش مایا هدننک هیهت هک تف رگ ميءعت

 (تداوتسااتین آ ) ین اینک بمسنیدب و
۱۱ 

 و ( ربام)یاق ]۱۹۱ ۷ لامدد
 (ورتم)كررپ هن اخ راک (دنل ور)یاق آ
 ۱۰۱ ۰لاسددو. دنذومن سیسانار
 و دزتخ اد رپ میلضع یاپمایف هیت 4ب

 راوس بسا رامج) ملیف هممآ 1۱ سپ

 ثیقف وم نی رنک دزب ین اپمک نیا (شایع
 , در و آ تسدب ار

 ری سس
 1صپ ۰۹۹٩۹۰

 ِ ۳ " ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ناف ۶

 ۱ ۳۹ - ۹ »۰ #ژ 1 ی 0 ۳ " ۰"  ۰

  يشع . ۰ ۰ 7 ۹  ۳ ۱

 ٩ فتا جم 1 ۵ هد 4 4 ۱ ۰ سو الو تا ۳4 0

 این دوم هن ار یارب یصومجب
 سا

 ار( رهشتا وط وی وب ) م و ی ط ] ور اف و د ومن
 یک روب هددد نیا دد .درب هیچ
 نایردیا هتسچ رب ماتم و هددوا یسادب 0 ۳ ری ارووخ تیف قرعه( ریامیگ ول )
 وومن زا رحادوویل نا زاسملیف

 مراد رب زیت (نیددلک ) هناخداک

 و دیدرک سیسات ( نی ودلک لئوماس)
 یراک-# رکیدکیاب ودنیا ه رخ ال اب

 (رولوک) رسهشدد افتاب و هدومت
 هک دن داهنانب ار یمیظع یویدوتسا
 (ریاس+نی ودلک و رتم) هب هزو رما
 ترس اد.ح)گک اب .تسا فوررعم
 ۱٩۲ ؛ لاس ردلئ ام یضعب دد( نیب ور
 نیا سیسأت ذااد هدافتسا رثک ادح
 .دن دومن ویدوتسا

 هداجرد ( ریامنی ودلگ و رتم)
 رد (ریاسیئوا )و دود هداتفایق رث

 ناواربف تامحژ دوما تف رشیب

 لغاد زین یسایسیاهراک رد وا سیس
 )ا يکي یدیدم تدم یارب و هدش
 هاوسخ یروممج تکیهرا وم ءاضعا
 .دوب این رفیلاک

 سپا دزاب تفهو۱۱ ٩۵۱ لاسات
 ناچنیسف صبا دو ناذاعلف نمجنا

 .دوب نمچلا نآ هنلتخم

 نا ون» (ربام وا رذاد و وبا اه
 ۱ "هلوس رما رد لادف و 4 وما د رم ثاب

 تارا و اهتپل امن زک رهو هد رک داب
 دوخ)ایژاسماما زاک رد وا هک یا وکین

 درب دها وغن دابزا هدرا ذک یاجب
 یاگیوک نیت رام :زا

 الا ره رچکیپ ,رش و هلجم رشان

 ۳اتس س اس توس اپ
 تست ۳ ِِ



( ۱ 

 ی هلبروح ملیف نیلو]

 ت #

 یگند کف تك ودصامتس

 3 یمجح تی ب0
۳ 

 ۱ "0 ۲.۳ سس ۱ ۱ ۳.
 سم ي ۳ یی

 حب و م به هام ۶ ۱۳ 6 ۲۱۱ ۸ 5
 11 1 ۱۵ را لا

 65 ۵ زا انا ۶

 و ۱۸۸۸۱۲ 1۸۵۵۵۷۲۱ ۰ 0و 1000 , 0 هوم 27 در ام 1 ۳ ی ِث ۲
0 

 اد ۳۳

 (ی 9 ر روح و ۳ - نا 24ی ]و : ؛ لا ردساپ

۱ یس زا هاب ود
 ملیف شو راد اب اس باقر 



 یلارضخ نسح یاقآ
 لوصحم (فآ رتعاهسوب]) -

 ریام نیودلک و رتم ینابمک ۴۳

 ۳ نوسب رک نی رناک تک رشاب و ۵ و5

 یدتح و دون هدش هبهت لک درا وه

 دیشرح تخت یامنس طسو-ت شی

 . دش هداژ شم مث

 لوصح+(اتاباژ دابهدنژ) ٩-

 متسب نرق سک وف ینابیکب ۷
 یل و تسا هدش یزادی رخ دشابسم

 (دش دظا ولت هداد نآ شی امت هژاجا

 لوصحم( را زسسولوج) -۳

 ربام نیودلک ورتم یناپکت ۳

 یرادی رخ یدعسیاهنیس طسوت و دوب
 تسا,دش

 قالب ژ هزیشود
 پاجظاحل زا منکيمرکف "۱ ۰
 امیاپب یاهیرشن رتمک المف دوا رگ
 روا رک امتاحفص رثک |ددا ریز دسرپ

 اپتنم ؛ دوشیم پاسچ یفلتخم یاه
 یاهباب نآب ناريا رد پاچ تعنص

 تالجم دننام میناوتب هک هدیسرآا

 ۱ مينک پاچسکع یجزاخ ِ
 یک دن زذ رط» هزاب زد ۲

 :دوبنیم پاچ بلطم اقب اسناگشیپ رثه
 دن دنمق ال رتمک امناک دنن | وخالعف یل و
 عون هچ دولیت تبازبلا دنن ادپهک

 | دیامنیم لاصتسا یردوب ای ذو» ۱
 مون نیا زا زینالف نيا دوجداب
 .مينامنيمپاچ یهاکهاک بلطعم

 بلغا هلجم یاپناتساد - ۰ 7
 فورعمو كرزب یاه ملیقب طوب نی« 9

 هدامشنیا یاهناتساد الت دشآبیم 1

 ) تسا یشح وداب ست ینیچهشوخ ) 7

 دوویلاه یاهملیف نیرتیلاع هللجژا
 رثکا نوچ نیضدد دن وریم وامشب
 ناتسادباچ یاضاقت ابناک دنن اوخ

 هداش نیا ذا دندوبهدوءهل ي 2 ۱

 هاگتسیاددلتف) زیگناناجیهناتساد
 دوشیم پاچ یق دواب روطب (نهآ ۹4

 دانهد رغصا یافآ
 رتسکنل ترب سکع لبف یدنچ 7 ِ

 زا دس هلل اءاشنا تسا :وزالعننآ
 ماجنا اراشیاضاقت رگیدهام هسوو
 0 داد میه ۳

 نادرک راک (كنیلک ناج ) هاو دوو

 ۱ 1 ۱ ِِ بیل 1 یا زا 2 و ات و

7 5 

(۳ 

 . رارکت و ميدوننپاچدلج یود او

 یر ومآ رذ | هلل (ءاطعیاق آ

 (هیئاضر)
 دو ( یبدا) امشهمان لا تمسق

 « دوم (هزمشوخ) هنافساتمیل و

 ناشلددب اش ؛مرادن یعالاعا-۱

 یارب و هاضماا رناشکع تساوغت
 ۰ دن زادلاسرا زا رس

 امش (یوباک ) یاهسکع -۲
 دشدها ویا ضوما رف

 دی |هد رک اضاقت هک یروطت امه-۳
 ۳ مينکيم پاچ لرد ارامشسردآ

 اب دنشاب لیاه(یناک )هکیت روصدد
 ناتسردآ دا دنیامن هیناکم امش
 .دنب امن هدافتسا

 هیلاضر
 یشاب یچداچ نادیم

 تسدب یروهیت دذآ رتک دلزنم
 دیس رب یرومبت رذ آ هل) !عءاطع

 نایتش شودکین هزیشود
 ( نایزاغ)

 ( اقآ ) ادامشالبق هکتیاذا
 مها وخیم ترذعم مدوب هد رک باطخ
 باطخ (هزیشود) ادامش«دامشنیاذا و
 اد رک مهاوخ

 نیرخآ زا (وهارتک اج)-۱

 دشابیم (دوباک جاد) یاهملیف

 یورادرشسکع دوخ م» وب -۲
 ی دلج

 سکعهدنب آ یاههدامشدد -۳
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 اب وتکیو

۱ 

 هنچ هناخ ر او یبسایت

 ءاکیناکم

 میها وخ پاچ (روباک حاد) زا یئاه

 | ۵ ومت

 ناهفصا ی زرد وآ رصا یاق آ

 رد زینالبق هکیروطنامه-
 رولت ترباد متفگ وکعخساب هحیذیص

 نی رخ آ )ملیفدد رجنب رک تداوتساو
 تربا رمان و دندوب یزابه ( راکش

 رجنب رک تداوتسا رب مدقم رولیت
 .د و هدش هتش ون

 امشلوقبایو ) رلاک ینکت-۲
 ( ؛دول وک نچیت

 هراشرد بن | دامشسک-۳

 مینک پاچ ( دیاش) صوصمخم
 تودحانایاق [ قیفشقف رود

 ی دمحم

 ودنارب نول رام ملبف نبل 21-۱
 دنم رنه نیا و تشادمان (نادرم)

 (صسوهمانب یسویوتا) ملیفاب كدزب
 تفا. ترپش

 (زورداتشه رد این درود)-۲
 یامثیس طسوت هدنب ] لاسرد دی

 هتشاذگ شیامن ضرعمب زود نلوم
ِ 
 , دوس

 ینابرق شود رادیاق [
 ( ناجن رز

 مر وذعمامششها وخ ماجن اژا

 العف ( ودنا رپ نول رام) ذا
 ای وک تسین دوجوم نا رهترد یعلیف
 و نومتسوکا هناخهوهق یاه,ذیف

۱ 

 ۱ ب ز

1 ۳ 

 دار فسوب یلع رفص یاق آ ۱

 ۳ هدشپاچ نیتالب هلجمرد البق ۹

 دید اد لاسردا ۱
0 

۳۵." 

 ۰ را ابد داب هدن ز

 یر دنشاب

 زاسس امشب مس ۲
 ۳۳ . دیئام رف

 ۶ يروط مه (تشرسدب و ابی ذ)-۳
 ار یه ۳زا رتشیب دیآ هتشون ن دروح

 ۷2 وخیا رب نآ یسدرب ودشن هداد

 ۱۳ ۱ررارنآ یاهامتتمرت هک)
 ]و ,تشادن یشوح تدوص (دن د وب
 ر رد ملیف نیا تدوص رهدد

 نآ باعتنا و دوب هدشهداد شی امن

 ۳ اب لاس ملیف هد زا یکی نآ وس
 ۳3 . تعادل

 . . یوآرپناریپ یاقآ
 .(ناغ كار )نادرک راک -۱

 - كنوریاد تشادمان كناب سا رث

 - هدننک هبهت یل وک و رب تربل [-نلا
 كيزوم انمض دندوب قوف ملیفناک

 هنخاس (ینیسوجدرای] ) طسوت ملیف
 ۱ . دوی هدش

 لوسح( ریشو زود هداپ)-۱
 .. دوب (ویدادوا 230 -آ )ین ابک

 (لگنچرد لادج )-۳
 دوب (رن داو) یناپیک

 یفیفوت تانس و یاق [
 . می رکشتمامش فطل ۱-۱

 گدادرب ملیف یکن ر امیقتسم-۲
 ۳ . دوشم

 ۳ هند ( یک دن ذناف وط)-۳

 .ثآ ناگشیپ رنهو دوب (ملیفا رتیم)

 1 ,دن اد ومن

۰ 

5 2۳ 

 ۰ ۸ ار یو 0

 گ  ب ۱ سا

 ۱۳4 نی یک 4
 ۰ ۰۰ ۰ 2 عرت) /

 1 هاو پاچدلج تل را فا

1 7 ۳ ۲ | 1 



 نر ارج | امعیسش 2

 ۱ لر ۲ یاهملم ِِ نر 1 بد بنر. يا )۵ ۵ ۳۰ بن ه

۳ 1 

1/1 ۱ 233 ۸0 3 

 مک ب 0۵۷۶

1 ۳  

 ی
 رم ۷

 : لا ,تشاد

 رجنب رگ لکیام-ل وراد یرول بن راد زمیج

 ناشنادن زرف هبث اب هکیناسک و ناناوج ثومعب اد یقالخا یلاع ماف نیا ندید

 مبنل یه كبص رز لز راد 4ز او

 رربس درف :ناد , را"

خاس دوولاهطسوت نونک ات هک یداتنا و عامتجاو مقالخارثا كي
 . تسا هدش هت

 7 . «؟ملیفرو هم یماهس تک رشد

1 ۳ 

 ف ۲ ور ۳. ۳ ی ۳
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 رت كنار ثك رتخد سکع رب نکسل

 هک روطن مه دشک شاوش] رد
 هسوب واقولگ و اهومو اهبلرب ۱

 تفگ تخنب ریم كشاو دژیم
 ...!ظفاحا دخ !نیس ول -

 ودشا هک تاظحل نییارد

 رگیدكياب زیگن | مغ مضو نیدب
 ْناود وتسنرا ؟ هند رم عادو
 ی یو هخاش نابمزا ناود

 هظحل رههک یهاگماشو یکیدات

 طابحب ودرک روبع ؛دشیم رت طیلق
 دوب اب رب نآ دد نشج هک هعرزم
 هجردن اب یکیراتژونه .دسر
 اهرظن زا ارزیچ همه هک دوبت

 .تخرد هبلب وتسن را .دنک ناهنی ۲

 تکمیک دنا .دوب هدیسر یزاک
 اب 3 هناشو دا

 یمدف یناتابیلیخ فصو نیا
 1 دنا هزار

4 4 

 9 هکبیا ضشحم؛ نو
 وتسن را هب ۳ 1 #

 زا یلادنو دش مطق شف ؛داتفا

 ۳ اد ات

 و هریح ح

 یلاحرد ناکام تر ۱

 ار نون ۳ رت# هاگناب هک ۰

 ک؛دنک لپ

 :كمس رب با طب

 ای آ زر يا یقاف ٍأ
 جن

 ۲ ی نرو 2۵ ابی طاب

. ۰ 

 ی
۰ 

 و 1 ۹ و

 دن اب واهک تسا یعقوم الاح , ما 0

 یک دز ی داژ آ
 کن

 ناهد یولج تسد اب نوُل
 .دن زن دابرفات تفرگ ارشدوخ

 ۱. هک دنادیموا ایآ
 : تفگ نانک مسبت وتسنرا
 ...هک دنادیموا ! هلب -
 شد وخب هتک درکتسم ی

 ساسحا.هد رک ادیب یبیجع دامتعا
 یئاباو درکیم تاهابم ورورف
 نو رظن زا تلاحنب اهک تشادن
 :تفگ یلبق نجل اب .دنامس یفخم

 .منکب یب وخراک مها وخیم -
 .منکس یظفاحادخ ماهدمآ

 نوش فرطب ارشتسدوا

 تفروافرطب نو .درک زارد
 ژاب همین ردنایمزا مقومنامهردو
 نیشامهک در ؟ هدهاشمهن اخ زیشآ

 دوشم طایحدرا و سیلب كت زهایس

 شن اتسدرب زب هک یهدن امرفلثم

 ۸ وتسنراهب ؛ دهدب روتسد
 شاب بظا وم!نامب اجنیمه-

 : تدنیبن یسک هک

 حراخ هن اخ زپشآ زا تعرسب
 ش رس تشب مکحم ارردو دش
 و دید ادوا زیئول هاررد .تسب

 ...۰ یلجن | ریپ

 ول راکن ای ۰۰ ر رف له

 وتس را ۰ ۰ ۰ راک ناجح

 ۰ نوژل ۰ ۰ ۰ نا روم لشیم

 : . ۳ ی هی بس
 ۰ ۵ نا ۱ ود 1 ِ ی  تا

 گور و را ها تستر

۳4 2 ۱ 

 او 7
 آِ ۷1 ت ۹ ۰ ۲ ۳۹ < ۳ اس ۳ ۳ ۳۳

 4 ۰ ُك مس

 فرطب دن زب یفرح هکنیانودب
 ۱۳ ناور 4 اخ

 رانک زونه سیلب دارفا
 نول .دندوب هداتسا ناشنیشام

 ارشدوخ ؛ دیدن زیاج اریلطعم
 اد شیوژاب و دناسر زی ول هب
 ۳ هلایس رب و تفرگ

 ؟تسا ربخ هجیس

 ون تس ود طعم ! ربخ چیه ج

 نیاایآ !هدما زد بآ زا لت اف

 ؟یتسنادیم ارع وضوم

 و داتسیا شرهوش لباقم

 وا 4 متسنادیم ! هلی"

 راکچالاح . تک
 ۱ ینکب یهاوخیم

 اهسیلپ هب و هدیارمكنقن
 .تنفکا سیم مد ارواهک نک كمک

 درک دسارزی ول هار نو

 هد نان ژداب رفو
 دا یهآ وخیم 1 من ادیم -

 رج ی ۰ : هی

 و تبسق
 ۳ ؟یراد

 یاوج هکنیا .نودب زی ول

 )یرانک ۱ دات ؟ لهدب

3 4 ٍٍِِ ۰ 

 ۴ ِ وا. ۱ ۳
 ۳۳۰ 1 اوت 8 1

 تتصق
 تن

۰ 

 ۷ و حج رم 0

 لنت 14
۲ : 2 

۱ 

۳ 
 ۱ :ِب

 ۱ لس :
 رو و

۱ ۴ ۰ ۱ ۱ 
۳ 

 و ِ ر ی الا ۱
۱ ۱ 

1 

7 

ِ » 
 ۳۳ 1 "ث

 ال ت ۰ تا4 2
5 

 ت یی

 1 ی

 زر ولجا رشدوخ ش رب كیاب
 : وا و همادا و تع» |دنآ

 ۳ ناو .تسا ناوجوا -

 شوکه زا 0

 09 0 , ۵دی دن مچ

 ان هدش كرزب نوخ هحیار

 . ناوسجنیا 1 نآ

 بکن ونچ ک دن زرسا رس

 , هتشاذش رم تب ی قد

9 ۳ 

 هر 7

 یادادرک ینک رحنوئل ناک دید
 وتسا راف را, روطن امهشا هل ول
 ۹ 7 دوب

 دل آ شین امشچا نو

 نت : ثف رگ رسزا
 ۱ / جهش وخ زا تعخپ دب نیا

 اش رعهردبت رم :هدب دن ی ربخ مه

 ِ ۰۰. دش ی ی ۳ با

 1 ها رگیدالاح - 0
۲ ۳ ۳ ۱ ٌ 

 2 1 ۱ را 8 ۳ 2 1 ۳ ۲ 1 1
 كس ۳۳ ۳1 ۰. ۱ با ۷ ی

 بوش . سیف /

 ۳)را ۱۹ #۲ ۳



 ز ور.د وب هتسح یخ اب وی

 رهوش<ونیج»ا, ایلاتبارو ۰

اجن امهژآ وهد رک جا ودز| شرب
 

 هب هک دن د وب هدیش ام

 اکب رما رد عفا و <ادا وند تل ۱

 .. دز

 اد وا یئالوط اتبسن زا ورب

 ٩ دورفود دون هدرک هتین

 هدایپ امسیپاوهذا هکنیازا ی"

 لوطرد,دن دشیببجرا وس (دز ۹

 -نیهژ هب ها <ونیج)هار

 و کم هراشا شیتعارژ یاه

 تبسم لات 9 41 تنگس

 هلب ۰ مداد دنفسوگ را زهشش

 هرم كب د زا ل زدم. .را زهشع
 دن

 . دون یگ دزب و هوکشاب لزْم

 اهک ودواهتنک دوصتلثم كرزب

 نآ ات «اباوج» .لب و مررد

 تمطع نیاب یا ها عقو»
 و

 دوب هدب دن یئاببز

 و 1 هکیتفو

 یاهدنخادتبا دید شلب اقمرد اد

 هحوتم دع و داد< وئیج» لیوجت

 ,دید <نی»

 و لگشوخ ناوج «نب) رک
 تساشم تپجوا. دوب یی سل وخ

 هدمآ هاگ دور رهوشد نژ نیا

 « ب۰ .دوب ناشیایودهب نونک 4 ۱

 واونیج , . رد وب این ابسا لبمارد

 ین کیمانهلق نا ۸3
 زا تسّقا ره رومأم شا

 ۳ وب . ۵ ون درک اش

 رابایق دن : «وئیچ» اه

 شزو رمایاپب و شدنی
 شا ند قاس# اب و دیس دي#
 :, و ارکیپم یک 2 ان ازور»

 ان اژ ورهب ۹ 1

 درب
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 نونک اومدوب اجک ۳ شیب ز ور!تسا

 هار لمرازه نز دنج ی عرا سس

 هکتیا رتمپم همهزاو مت بهاومک
 دو 4 هم دم نداد و هب -

 مییفوتم رهاوخ رهوش <ونیجذ
 یا رجامیتسار, ماهدمآ زداناژور

 تعرسب زیچهمه .دوب بیجع دقچ
 یسکع ونیج .داتفا قافتا قرب
 دوب هتش ون یا همان ردوهدید نمزآ

 اب .دهاوخیم وا هدیدتسی ارم هک
 نیم ز رس هکلمودنک جا ودزا نم
 می فققت ی ؛ایاده.دی امن مت ورت ول وب

 ؟ رههک دنک
 ,,دنک میدقن اناژور

 کاج یاب« ویج»رکف

 زا و تم دوش ناپد ان هیسر

 لدرد زاب یل و تسج مر اب مست
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 یجزاخدوجو ۳ دانازور-
 مو هتفد نیبزاو هدرم .درادن
 هکنانجنآ , اوج ی دب ابن
 داب وا را .تسا ناگتفرروخرد

 را« رگ نوک . مک
 تنداع نآب دی اب هک مرادلباقم

 یادصاب یسک عقوم نیا رد ۱
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 هلحم هرامس ۸ مادک رهب مهام دشدنهآ و هتخأنش هءدن رب درب دهآ وخ

 ۱ دومت میهآ وخ میدقت ناکیارپ ۱
 دی رادلاسر!هلج»سرد اب هدشن لطاب ربمت لار ۲اب هارمه اریجمتسا

 ید وسع

 و
 الی[ -یزیاد-۱

 اند لودج ناگ دنررب
 یعیمص رانهب ه ریش 93-۱

 ووپ ضیف یاعیاق آ ۳
 یزرواشک شویداد < 4

 و

 1 ی
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 ی مو

3 
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 شکر
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 مسدوتب هه
 توس یر _

 کف سا ص۷ اس
 تا ۲ اه ای ۱.
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۱ ۳2 
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۲ ۳ 

 9 مع
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 رد مادد و یقشع + یخیرات یاهملیف یرسكيرد یزاب زا سپ
 هاد دوویلاپب اپودا رگید یاهروشک ناکشیپ رثه همه دننامشروشک
 3 ربامنی ودلک و رتمین اک و اکی رماتخاس یاهملیف رد دعسب نآ زا و تفای

 . دا نتفرگ ضرقباب ایبملک ینایمک» ٩۵ ۲ لاصرد طقف؛دنک یم تکرش
 زا . دون هیت اد هعولاسو لیف

 / دن |هدش هتخانشهدن رب هعرق مکحب هک یناکننک تک رشذا رفن ششب

 . عساپ و هدشنلطاب ربمتلایدود دشدهآ وخ میدقت هلجمهرامش  مادک رهب
 . دیلام رفن شومارف مها زحیحص
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 : درجورب)یرک اشدمحایاةآ ۳
 اناداب [)هدنب ادخ هلل ادسایاق ۲-6

 نا دب

 یماما نژیب
 نایهر داهرف

 ین دب رف ول
 نایسوغوب ردكيت رام
 ین اییاسذ رما رف
 یزپ ربت نود رق

 )هداژ یلاود رک دعا یاتآ 

 ۳1 هه ُ ۱

 اس تم شرق اپ در بم ۱
 یا ید یارب رهظزا
 ۱۲۵4 هلجم مام و 9 ی و

 ۱۳۳ کو ی
.9  ۹ 0 
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 ۳, 1 1 2 7 از
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 نامر
 متشاد داظتا هکشیااب

 یاهشوک راظتت ! فال سس 6 ۹ ادسورسرب سک رهژ|

 ی هداتسی# تك

 یلکی | ۱ ۳1 هنأق 1

 ار وا

 8 ع اکز
 ک
 ی

 رهأظط نابایخ"و هچ وک دددوطن ار

 یارب نلاس یاهغارچیتقو وویب
 كب لّدم نامرآ ؛دش شما

 دید یتع و و درک تک ح اجزا هل
 هد رع دوست دیب صق دا رب عمر

 شتسدیولج یلدنصو مو ۹
 نتکش یاد تب ز مهیور |

 ناپک ات و هشدنلب [تنرب فو
 رد تجعتلاحس هبیهو مطق كيزوب
 هداب ود اهغارچ «دنددشكشخ یا
 دن د رک هدهاشم همهیل و دی درک نشو

 و هدرک دارف هرحتب زا ناند] ک
 هراچیب ؛ تسیت واژا یرثا گو
 دوخ لد زا زونهمهبشن 7" نامر

 اد ون هدمایت نو ریپ هن اویدلو
 ی

 ادب "و
 اب یود یتسم طرف زا ادیو

 دینک رواب ددوخم ولتولت و دویدن
 هتفد ولج متساوخیم مدروآ دام
 با رشع ردقن اا رچ یاب می گن

 دوخس دوخ زا روطنیا اکی دروغ
 لوضف نم هم هشت ٩ یش

 لوماس هرخالاب « متسه مه /در
 ]دیت هزات شاهلک ورس کا پچان

 لاوحا نضو دم نمدزت
 ارمن اغن ادب و یتسم ثعواژا و یر
 :تفگ و دژ یدنخبل لو سر مد
 لها الصا ۹24 ف تایم
 ۳ تس دوش

 ۹ ۱ م ۳

 زنا تن رسه نلاسدصسوب و دردم دم

 او رتبهكي

 نی وعدمتک رح تقداب و تشکتمرب
 یار ودینک نامتعنهرس ور وضوم تقک ودزیدنخبل دم دوخب یتقو یتقو الثم «تقرکیم رظت ریز اد ریخا ملفددتامو7 ؛دوب هدرک شش

 قم رگم تصو نیم !عمجسآ وحن وب رقس امزا همفدکیدوب تبحص لوغشمنماب هتیلدامرجشرد نان وط یو ۱

 تلاحو دشیقوع نرب) هتاقدم تربامیناخ ای ی و دیک ادیرستد هناو
 3 5 یدشم و هتشاذن یتشی رب شید تای.

 تشب زا لوا متفک هعن ددص ؟یدست

 ترفاسمجار هتن رک وروا در ورهبه
 دوس متاخ

 ۱ ات رو یک رت چ

 ین 1 ۱ 1 اب باوج همپب دندرکیمیتالاوتس یو شوم ! ؛ یسوبیمو یریگیم

 1 مک زی دزید, "۳۰ . یاضاقتوازا یک هو دادیمهلاب رص 4 ۳

 لوماس ی < دوب لوتش» دوخ

 هن وویدتسا كردن مت زیم هلک ورص
 نوح هوخیب ناج لوماس .متفک مشب
 یاج ما یهگناونکن فینک وتدوخ

 هی ونا بش
 ۹ شدوخ « متفدوا درون دشماشصقو و دووخ دیاب «تسیل اهقرح نیا نارگیدابادلوماس دوجو هدعآ رب
 دام ره هتبع متقک هیشک دانک ار درک شع ودیصقز تقارن ابترم تاتم زی امسه

 ح .یاهدنخ مهزابنریا دیدیصتر ابتارپ نلاسهک دوبهدیمهفلوماسهژات دوخب » دوب سلجم «نسنازیم» و
 هاتشا ویدوتسا یوتالپ ابو روب رم
 نس دودراتک رد هکتالاخب و هد رک

 تسا یاد رسملسف ل وهشم هداتسیا

 تفک ودر

 مع یک اب رگا میصح زوتیسخس

 نیا اهییوت هات زور اشبسه

 كم زا درکسم تساروتج

 ندیدزاتشک ی هاظشا هفایقرد مشخ
 قری) «مدرکاد راک باسح تااعت7
 :تفک ین :اصعلاح نامقاب

 مر خل د :اهامشتسرزا ردقن 1

 وررمناخنریا مسا هزاب ود اکی رمآاب شوک نم ۳ رس تا "ی چ شوک نم فرحب !رچهایابس ترثام یاد و رس نیا ۱

 ؛دوب .ضخرخآ تخادنا اهنوب رس

 . صلخع یولپپب یا همل وت وسدعی راک ءانتعا نودب دوگناد
 ,متفک ی امتلااب دم] دتب مسقن هک دژ

 نم رس و ز همه یف الت | رچ مت اس

 ی ؟ یراصرد
 ً ۴ ووخ هاتخاب هکشالتمس

 سم وذع یتامیشب تلاش دو هدرب
 , .تتنفگ و درک یهاوخ

 . شهاوخ 7

 3 یزبج بشعآ نای رجب مجا ر هک مداد

  ینیدهچ رهالا و یسیوت نمدروم رو
 ۹ ۲ .یدبد .تو وخ مشچ زآ
 و

 ِ و واب مجاز

 یکشیسه دنخل نامهاب ءرکیمصقر

 : وادیم باوج
 مفسأتم-

 تسی نایمب اهنت نریا دعب
 یکسی وس زادرکص ق ربع ورش دعآ
 شا هنات هدنخ یادص دوب هدزوخ

 یتقو .دوب هتفرک دوخزد !دنلاس

 اهنیا اب زا نر

 ل س

 « وت»

 (یلکس رک )اددناسکلا سن رپ رصقب مبط باب و ابیژ یربسه نتفای
 (زیدنل سی ودیسج) سکی رتس سن رب « اددناکلا ردام .دوشیم دزاو
 و دقس اد ووخرتخد و ریگیم میمصت ؛ تسا هدم | ششوخ تربلآ زا هک

 کتمود ایرام , تربللآ ردام , مقوع نیمهرد .ددوآ رد یو حاودز)

 و دهدیبن تیاضررما نياب هدش فقاو نایرجب هک (دهرومسنک |)

 یتخس دنس یم دوش تستار تربلآ ست رب یلیمس هک | ودناکااست رب

 4. دوشم تحارات و بذعم

 یا رهچابیزناوج ,شیوخرتخد یتحاران مفد یارب سکی رتی
 سلحم ت ءا ملعم یتنطلص رصق رد هک ار (ناددوج یل ول) «یجآد مانی

 سسن رب اب تساهتدمیجآ هکدنادمن وا .دنکیم توعد هوکشاب یصقر
 ادراد هناقشاع طباور

 نودب و هدرک ادیب یجآ هب یدیدش قشع هکد نکبعسح سمت رب

 هک دتمپف یمهمه نایراب رد ..دشاب ما ر] یاهظحل دناوتسن وا دوج و

 ...تقون ] و تسا «وقد كيلثم ًاتققح |ردناکلایست رب

 .دنب ۵ كپ اب امت نلأاسرد از ملیف یلاشامتوزیکن | لدرایس ناباب

 .(هجرت نودب) هقیقد ۱۱ ۲تدمب پوکسانیسو یگند تروص موقو
 یدوزب هک ناربا امتسو تسا هدش هیرت ربام نی ودلک و رتم ینایکرد

 سناتس کی *ت نیمه هب يتخود)ود + درادذک دهاوخشیامتضرمیپ از

 - قیام نارسیا میقم نایچداخو نادنتالع یارب یسداف همجرت ن
4 ۳ 

۳ 

# 
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 ی ا] وضیاهیلسش رز رام « ز و رمآ

 م رم تشرقح زد 1

 < ی 7 مس ۲۳ ین ۳ 1

 .هدم یمن لوب هئ دها وتس ناو
 نازاسملش یا زن ز وتجن

 ترسم ! ملا م رک تخنص

 یرتشب شا و
 رعطخ رما نام هحونأاب مق دو ول اف

 فعض هطقن یور تشکتا حالطصاب
 ناشدوخ یاپملبف وهدزاذگ اه جاشاو 7

 ها رک دن راد تردق هک است[ ]7 ۱ زا

 یرف اهتنع .دن زایم لای رس ملقو
 رسارسلاب رسیاهملف اباپملیق نیا

 هت ورسهک تنیا قیاس دروخو دژ

 ودن دوآ یممه یرس كثيرد ۱راهت]

 دهدیمن تمحژ شدوخب یجاشامت رگید

 یاشابت یارب رگیدراکی دعب هک
 تسدژا هسبترآ تاجن و دمب یرص

 یاهنیس یئاذک نلاسرد اهدژد سئر

 ! دناسرمپب روح هدنهد شیامل
 رگنا رسخا لاسودیکب نیارد

 و كرزب یاپملیف تسیل هب یهاکت
 سم یمرب هتکن نیاب ميئانب جرخرپ
 افتاب بی رق تیرثک ابی رقن هک میووخ
 یشی امن تدم یاداداپملیف لسق نیا

 تعاسود ایو مئو تعاکیزاشی
 دی دو ول اش نازاسملف ۳ دنشاب یم

 زا یچاشامت . دناهدرکن مه یرکف

 هشیک یولج دیآ یمربخیب اجهمه
 طقن اهتنم .دهدیم !رلوپ نامه امن
 هسیل ویاج هخت ریسود ضومب دییاب
 ات درخب همخت میت و ریسهس اب ریص

 دشاب مرک شرس ملیفرخآ ات هکنیا
 ملیف كي . دبنچب بت رم شیاحآ و

 دایز مهت آ هک د رتیهذلاب ار یجاشامت

 ضوص ردیلو تبث تیمها لباق

 یاهرخ [ابنسیوت تفر هک بشرص
 باوسخ دهدرک فب یاپثچاپ بش
 زاردورودهصقكي هکیلاح رد دول[

 ؛ناب ایخیوتدی [ یم تسا هتف رگ داپ
 شالاحات دشک یم مع سفن اتدنچ
 یا رب تسا یضار مهشل دهن ادیاییاچ

 زاسهلیف و ملیف تحاصرس هالک هکتیا

 رک هیف نامهای حیا هدراذگ

 هدرک اشامت ملیفات ودملیف ك ضوه
 یوت همت تسوب ین رک كي هژادنای و
 اب ماوت شن ایفا رطارس یود نلاس
 دم , تسا هد رک شعب ناهد بآ

 رس هناخ دورب تحارخ یو مه

 دریگیمد زد رسص رق اب ل افیذا هچوک
 هک هتف رن نیئاب شیرلک زا صرف وه
 ودتفایم باوهتخن یود شعنلتم
 ینالرط ملیف باوخ ادبش نا

 فوت تا هد + ۴ زن

 ی ۳ نا نا یوم رس
 ۷ زر 0 زر تر زوم تک

 ۳ تجرت اب

 2 رک 6 تر
 رک 7 رز "

 ی 12و 79
 نزاتگنس رکن جلا وا [ وات شسح و وشم دل 9

 ۳۳ سس

 ؛ تعدگر مت یرااهشیب یارب ادبش نآ ملیت رک ك, 0 سا قالس هبمع 1۳۳ ک
 ۳ ۱ ِ بو سنا تو
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 یاهلی؛ دا «زورراتشهررابت در ودو شف میداتفادودم بلطمژا
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 خیرات دومسم ینالوط مایف تلاوت
 هس هک در ء مات 6 42ت ز داب ریو ًامّدیسص

 دنیشک یم ل وط هقرق لوح و تعاس
 تسه# وم اب دود نامزر 3 ملسف نیا

 یدامتمیاههام و دشو رب ور یک ز زب

 لاعشاا دناپج كرزب یاهامنسهدرب

 ینابمک زین اهلاسز| سبزونهو درک
 یداشرس باوع نآ شخب اب ورتم

 « درو آ یم تسدب

 < یوتسل وت نو ددوهشمنامر
 لیتاهتدمزا زین «حلص و كتج» مانب
 هکنیااتدوب ائد نازاسملبف رظن دروم
 ودونیدو هتشذگ لاسرد هرخهلاب

 نبایلایلاتیا هدننک هست «سسشن دال

 روهشمناکشبب رنه تک رشار از ملی

 وتعاس هسرد فلتخم روشک دنچزا
 نیا. درک هیهت هققد تشهو تنسنم
 ونوئ-ابان یاهگنج یواح هک ملیف
 ثداوح ریاسو هیسورب یشک رکشل
 نی رث یئالوطزا یک ؛تسا دهع نآ
 .دوشب«بوسحم هتشذگ لاسیاهملیف

 زین کم رمآ یلخادیاپگنج
 هدون ناژاسملیف هجوتدروم هراومش
 ینالوطملبف نیا هیهنابا ریخا .تسا
 هنحص رکیدراب زین« یرتنید هقطنمو
 یودیلغاد یاهکنج تمظعاب یاه
 نیا . تسا هدش محم امنیس هدرپ

 شب امث تعاس هس دودحرد هک هدف

 یناینک زد دم ان |یم ل وطن 7

 «تفیاک یرمکتن وم»تآ رش ابورتم
 املس هقیرطب < دولیت تبازیلادو
 ,تساهدشهیهت یرتمیلیم +۵ پوکص

 «نامرف هدوربخا یاپلاس ینالوط و میظع یاهملیف زا رکبد یکی
 حراغمو تقو فرصاب هک دشابیم
 «لمسدد .تلیسیس» طس وت نا وا رف

 ملی نیا .تسا هدش هیبن رصمرد
 هی ۱ ٩ ۲۳لاسرد رگب درابکی
 لماک نویسرو داب نیایل و دوب هدش
 فیدر رد یرگید «نام رفهد» نآ
 :تسا هدادرا رق ی ال وط یاهملف

 رد تمظع ابوروپشم ملیث
 رثازا سابتفا زود داتشه ردایلد
 زبن مان نسپب «نددلدژ»روهشم
 دشابیم ینالوط كرزب یاهلیف ذا
 هفب رطب «دانلکیام» طسوت هک

 ٩۲ نت یا. ۷

 تسا ی هل وط

 ۳۷۹ هد و رب و ز بح ون

 < رب رفان دا دوهشم رثا«لوغو

 تروصب «سن وبتسا حروج» طسوت زن
 نا یساهدم | رو ین ال وط ملمف لر

 رادهصرزم كر تشک رس هک ملیف

 دشاب یم هداس رک راک كي و یسا رکن

 دنچ یاهملیف نی رث شزرارب هرمزرو

 ناکشیب ره .تسا هتف رک را رق ءخالاس
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 ملیفاکب رمآ یلخاد یاهگنجزا

 اب «رلیاو مایلیوو طسوت یرگید
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 _ت ار دات 1
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 وزن «یرت انوذا دو ظنمهکللب (دنکب
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 راداو ادناوج نیتشکن ارف 7
 دوخیرشب قوف یر ویه هک دزاس
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 . دروآ دوج وب ت دنکیم دا راج

 رو تای 47 زاب 9

 هتفشآ یحور « دش مدیمدژ ۳
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 ع وج رونآلكي نیا داد, «تساءدش

 تاک راد و ملیف لوطرد نآببت رم
 0 درومبا رد «دب 1 قیفد

 ۰ و بر ؟خ یا هعش هنحصبب

 ک «دننکاوسر یفار ؟لت دهدسم ۱

 ین ما وز  اهزا زر هه را هورت

 هكر تروص رکف یب و رگ را یتسداب

 ا یت قوف تسق زا هددم] زد یک غالک
 ح رچ و هدش رب زا رس نیل اس ناک هلب

 شوماش سیا ؛ دا رفقا هکب ردل ات هب نان ز

 د و رش دن ادمآ درک نآ رد | لصس و

 (ماستان) هی ] یمم

 یاپ ورا تاهدژآ یکی یلعج و وهآیه رپ
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 , لاو امت ه ولج رسا هرخسم ربا رب و د

 نارذکشوخ و داشنآ افهدنایمردام
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 نتتشگن | را دزعأت و زاک ابز نا راک
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 ات و یکدن ریک ژا ریغب (ادوشیم
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 زی سوت تم دیش ثبت
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 نو یو ۳ نااسرو هک "ِ تهابش هک نکیمداجبا مهوآ هدننب
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 ارذ] ویه نیکشخ نانیش هد ,دنکيم
 نیتشکت | رف و «دنب ایم شتآ رد هدرم
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 حایتحا مه امشب دیو اجنیا دینک

۱ 

 اقا ال
 و تن

 ری ۳۳

 یاب كب یا رجام
 اهر وتاب دالک و وب رتسمبد - هقرر

 9 هیهن (تسا یهوکشاب رج

 ترسآ هو

 میایف 4رصح )ح

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
1 

 اهن ایم تسد زا رد وخ هلصافالب زد وا

 یمنب كثنیع < ماهب رک لک 0
 . تراک ی درمان و تشاذک مشچباددوخ |

 سا

 یک انتشحو عاز رو دیک 1

 ۱۳ص رو روبه

 بال ] لکسنودو ؛ یستناژد] یاه ۱

 نیس اتتشک ژاب صسا هعر رسم ودن وک ۱ اردو وخ رثا ی اسد مدب رو دود

 عضوب یتدوص و رس طب دزاب لاسهدزا ات نآ هبابرب هتهآ و تقداب
 هب نایغاب زا یکی احت [ .دهدب نآ ۱ ؛ ۵ و رسما ی ۶۲۰ فا وتشد نایشاب و ۱
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 نازژاب رس و زج یتسیابد و رث سمح هب
 نیت دام دیآرد«سانلاس»و روزام
 ناتسوب خ رسهک یتق و یتح و تف ربذپ
 نا « دندرک زاعآ اددوخ هلیح
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 ناتسضوکسات تخاصرادا و ارازاررم

 هعرزس دوخاب ادیغاب نیت دام و هتفر
 سس ۳ جز هاگت ] دن اد رک ژاب

 و ریکنا ناجیه میانوو تداوح
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 تل و فطلزایلاخ امنیس نلاس
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